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RESUM 

 

PARAULES CLAU 

Gestió Estocs Framework 

Java JavaServer Faces MySQL 

TomCat Primefaces Debian 

 

 

 

Aquest projecte tracta sobre la creació d’una aplicació de l’àmbit informàtic, 

concretament una aplicació web.  

Al llarg del treball veurem la planificació, el disseny i la implementació 

d’aquest gestor d’inventari via web. 

L’aplicació consisteix en un gestor d’inventari de codi lliure, el qual també 

integra un sistema de facturació. Està dissenyat en primera instància per a petits i 

mitjans comerços, però podria ser adaptat també per a grans sistemes industrials i 

comercials.  

El fet que l’haguem desenvolupat en un entorn web i que a més utilitzi 

tecnologies de codi lliure ens permet l’utilització de l’aplicació en diversos contextos. 

Aquest fet fa que l’usuari no l’hagi d’utilitzar en un equip específic, sinó que el pugi 

utilitzar-lo des de on ell vulgui o necessiti.  

Una de les finalitats que té aquest projecte, per tal d’arribar al sector que 

volem, és l’abaratiment de costos. Per això hem dissenyat un framework que ha 

permès crear un projecte modular. Aquesta creació permet dissenyar un model de 

negocis al voltant de l’aplicació i plantejar futures línies d’expansió.  
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ABSTRACT 

 

KEYWORDS 

Management Stocks Framework 

Java JavaServer Faces MySQL 

TomCat Primefaces Debian 

 

 

 

This project is about the creation of computer science application, in particular 

a web application. 

 

Throughout the work, we create a planning, a design and an implementation 

for this when inventory manager. 

 

The application consists of an open source inventory management, which also 

includes a billing system. In the first instance is designed for small and medium 

businesses, but could also be adapted for large commercial and industrial systems. 

 

We had developed in web environment and also use open source 

technologies enable us to use this application in multiple contexts. That means that 

the user does not need to use specific equipment, but rather to use it where he 

wants or needs. 

 

One of the aims is that this project is a reduction of costs for arrives to our 

targets. So we designed a framework that has created a modular project. These 

allow us to design a business model around the application and consider future 

expansion lines. 
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1. Introducció 

 

Per poder assolir el meu propòsit vaig decidir centrar el meu Treball de Final de Grau en 

el desenvolupament d’una aplicació web destinada al sector mercantil, més concretament a 

totes aquelles empreses que realitzen un control d’estocs.  

El meu disseny està dirigit al sector de PIMES (Petites i Mitjanes Empreses), ja que es 

basa en tecnologies lliures que donaran  lloc a  l’abaratiment de costos en tot el conjunt del 

control de la producció i de la comercialització del producte. Aquest fet permet que la meva 

aplicació estigui dirigida i arribi a aquesta part del sector industrial i comercial.  

Un dels avantatges que presenta l’aplicació és la seva creació mitjançant el framework; 

aquest el podríem definir com un conjunt de tecnologies que han estat implementades per tal 

que el programador, no hagi de perdre temps en pensar en el disseny de certes funcionalitats. 

Aleshores el que demostrarem al llarg d’aquest projecte és que hem pogut crear un framework 

òptim amb una estructura funcional. Com també que donarem lloc a la creació de noves 

aplicacions emprant com a  base el framework o diversos matisos d’ ell.  

 

1.1. Motivació 

 

La raó per la qual he realitzat quest Treball de Final de Grau ha estat l’aplicació dels 

coneixements assolits al llarg de la carrera i la combinació d’aquests amb els que actualment 

estic assolint en el meu camp laboral.  

La finalitat del disseny d’aquesta aplicació web és satisfer les necessitats dels subjectes 

que utilitzin el programa; és a dir principalment treballadors de Petites i Mitjanes Empreses. I a 

més de satisfer les necessitats es pugui abaratir costos en el control d’estocs.  

Com a professional del camp de la tecnologia informàtica vull trobar un framework òptim 

i polivalent, que serveixi de base pel futur desenvolupament de noves aplicacions web. 
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1.2. Objectius 

 

Els objectius d’aquest projecte són: 

 Crear una aplicació que millori la gestió d’estocs. 

 Dissenyar un framework que permeti establir un model de negocis al seu voltant.  

1.3. Abast 

 

Un cop definits els dos objectius procedirem a establir l’abast del projecte: 

 Es dissenyarà i crearà un model de bases de dades que sigui eficient i òptim en la 

gestió dels estocs. 

 

 Es dissenyarà un framework que permeti crear un model de negocis al seu voltat, ja que 

es caracteritzarà per una estructura modulable i escalable. 

 

 S’especificarà, es dissenyarà i s’implementarà una aplicació web que utilitzi el 

framework dissenyat. 
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2. Justificació de tecnologies emprades 

2.1. MySQL 

 

Sent un producte originari de Sun Microsystems però comprat finalment al 2008 per 

Oracle, aquest és el gestor de bases de dades relacional més emprat del sector.  

Normalment s’utilitza per projectes de petita i mitjana dimensió, ja que ofereix llicències 

lliures del tipus GNU GPL, així com també suport si s’obté una llicència privada. 

El seu ús ha estat sobretot degut al programari lliure que permet abaratir costos. 

 

 

Fig. 2.1.1. Logotip MySQL 
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2.2. Primefaces framework 

 

Aquest framework de codi obert; sota un llicencia de Apache Licence V2, permet crear 

aplicacions web que emprin la tecnologia JavaServer Faces. En concret crea un capa 

d’abstracció que permet crear interfícies molt amenes i amb un estil força estètic. Aquest fet 

ens allibera de les tecnologies HTML, XHTML, CSS, JavaScript i Ajax, ja que estan 

implementades intrínsicament.  

Sobretot hem utilitzat aquest framework que ens permet la creació d’interfícies per a 

pàgines web que tinguin un servidor Java per darrere amb un codi lliure. 

 

         Fig. 2.2.1. Logotip Primefaces 

2.3. Debian 

 

Aquest sistema operatiu ha estat creat per molts desenvolupadors i usuaris, mitjançant 

una comunitat que obté un sistema operatiu GNU basat en programari lliure. 

Hem fet servir aquest sistema operatiu per tal d’integrar el servidor de MySQL, ja que és 

un sistema força poderós que ens permetrà en un futur allotjar molts clients, i sobretot perquè 

és de codi lliure i per tant ens facilitarà l’abaratiment de costos. 

 

           Fig. 2.3.1. Logotip Debian 
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2.4. Github 

 

Github és una plataforma de desenvolupament col·lectiu que ofereix entre d’altres coses 

un control de versions que allotja els projectes i totes les seves versions en línia. Permetent que 

una comunitat desenvolupi un mateix projecte. 

S’ha utilitzat per mantenir un control de versions del codi, però sobretot per a que la 

comunitat es beneficiï del codi i continuï millorant el projecte. 

 

Fig. 2.4.1. Logotip GitHub 

 

3. Planificació i metodologia de desenvolupament 
 

En aquest apartat detallarem i explicarem la metodologia que s’ha dut a terme al llarg 

del desenvolupament d’aquest treball. Com també descriurem les activitats que han format la 

planificació i la temporització.  

Inicialment s’ha dissenyat una planificació de les activitats, malgrat que aquesta 

planificació sigui real i adequada, l’aparició de contratemps provocarà un endarreriment en la 

temporització i a la vegada en el resultat final del disseny del programa.  
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3.1. Planificació d’activitats 

 

Entenem que tot projecte ha de tenir una planificació, on s’estableixi l’abast i la duració 

del mateix. Si aquests dos conceptes són reals i fixats amb certa coherència, hi ha una gran 

probabilitat en l’èxit del transcurs i del resultat del projecte.  

Si per qualsevol motiu l’abast i la duració fossin equivocs o erronis en el seu 

plantejament, molt probablement obtindríem una durada molt extensa i poc òptima en els seus 

resultats. Aquest fet faria que correguéssim el risc de que la nostra idea de disseny sigui 

presentada i desenvolupada per altres professionals del nostre camp abans que per nosaltres 

mateixos.  

Tot i que la temporització natural d’un projecte petit hauria de ser de quatre mesos 

aproximadament, és a dir el que dura un quadrimestre, aquest projecte l’hem planificat per a 

que tingui una durada de sis mesos. El perquè d’aquesta durada és, que es tracta d’un projecte 

que a pot tenir la temporització que es vulgui, ja que es pot expandir més o menys en seu 

desenvolupament. 

Per mostrar la planificació hem decidit fer un diagrama de GANTT on s’hi reculli la 

planificació i la dependència entre tasques. Hem utilitzat aquesta eina de planificació perquè és 

el mètode més emprat i extens, a més de que amb una simple ullada es poden trobar les dades 

que busquem en quant a temporització ens referim  

 A continuació mostrarem un diagrama GANTT incial que ens permet observar quina ha 

estat la durada de les tasques, i per tant veure si existeixen tant dependències com 

solapaments entre elles. 
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Fig. 3.1.1. Diagrama de GANTT inicial 

 

Al llarg d’aquest projecte realista han succeït diverses dificultats que han provocat un 

canvi en la planificació del mateix. Més concretament, des de la vessant personal vaig assolir 

una injecció molt forta de coneixement nou que em va fer replantejar tot el projecte, ja que em 

semblava que estaria actuant malament sinó aplicava els nous coneixements a aquest.  

Quan ens referim a canvis, parlem de modificacions en totes les 3 capes del model vista 

controlador. Aquest fet va suposar risc que vaig haver d’ afrontar.  

El canvis que s’havien de fer suposaven per una banda, refer un esquema de base de 

dades molt més funcional i amb moltes més possibilitats d’expansió en un futur. I per altra 

banda; en quant parlant del codi,  l’establiment d’un framework que permetés estructurar el 

projecte en mòduls. D’aquesta manera obtindríem una escalabilitat del projecte.  

Per últim, en aquesta modificació vam implementar varis patrons orientats a objectes 

que permetessin optimitzar tot el funcionament de l’aplicació. 
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A continuació mostrarem el diagrama de GANTT modificat envers l’inicial, per tant al 

mateix l’anomenarem diagrama final. Com podem observar en el mateix, es sobreposa amb un 

color diferent al diagrama de GANTT inicial les modificacions de caire temporal així com també 

els canvis efectuats. 

 

Fig. 3.1.2. Diagrama de GANTT final 

 

 

 

 

 

 

 



  

Creació d’un gestor d’inventari via web 

 

Albert Motos González 14 
 

3.2. Metodologia de desenvolupament 

 

Com ja sabem qualsevol persona que ens dediquem al sector de la informàtica, quan 

ens posem al cap davant en la creació d’un programari web, en primer lloc hem d’escollir quina 

serà la metodologia que utilitzarem al llarg del desenvolupament del projecte. Aquesta es regirà 

en cadascuna de les etapes del mateix. Per tant entenem que la metodologia del 

desenvolupament és només una forma coneguda i unificada de fer accions dins d’un marc de 

treball estructurat, planificat i controlat en el procés del desenvolupament de sistemes de 

tecnologies de la informació.  

Hi han molts models de desenvolupament, però només hi ha un que s’adeqüi a la 

dimensió del nostre projecte de creació d’una aplicació web. Aquest model és el lineal 

seqüencial, també conegut com a model clàssic. Es basa en l’enfocament sistemàtic del 

desenvolupament del programari.  

El model lineal seqüencial s’inicia amb l’anàlisi i poc a poc; com bé diu el seu nom, 

avança de manera lineal al llarg del temps amb el disseny, la implementació, les proves i 

finalitza amb el manteniment.  

Malgrat que des de una perspectiva objectiva aquest model pugui semblar rígid i poc 

flexible, no és així, ja que la linealitat no significa que l’avançament en el projecte sempre hagi 

de ser natural en la seva temporització; és a dir cap endavant. També hi ha la possibilitat de 

retrocedir a una etapa anterior per tal de modificar o matisar alguna activitat.  

Un fet que cal tenir com en compte és que contra més complexa i tribal sigui el 

requeriment o la funcionalitat que haguem de rectificar, l’ impacte que tingui en el temps i en el 

cost del desenvolupament del projecte també incrementarà.  
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4. Anàlisi i especificació 

4.1. Introducció 
 

L’objectiu principal de l’anàlisi i la especificació és saber identificar les funcionalitats que 

s’han d’incloure en el projecte, havent de crear un ecosistema que satisfaci cadascun dels 

requisits de l’usuari. D’aquesta manera garantirem una viabilitat en temes de disseny i              

d’ implementació. 

En aquest punt, si es tractes d’un projecte que realment duríem a la pràctica, hauríem d’ 

aclarir i d’ acotar l’abast del projecte amb el client. No obstant, aquest projecte manca de client, 

ja que som nosaltres mateixos els que decidirem quin serà l’abast del projecte.  

El fet de ser nosaltres mateixos els que decidim l’abast, ens fa tenir molt present que és 

de gran importància que les idees estiguin establertes i pensades de manera clara, ja que no és 

molt convenient que el projecte tingui desviacions molt grans. Per això cal lligar tots els camps i 

sobretot eliminar d’arrel totes les ambigüitats que existeixin o que puguin anar apareixent al 

llarg del desenvolupament del projecte. 

Aquesta fase la podríem definir com la més decisiva i important, tot i que a simple vista 

no ho sembli. Al llarg d’aquesta anirem analitzant i trobant els errors de programari, el recull de 

tots ells serà el resultat final de l’anàlisi.  

El fet realitzar un anàlisi de requisits ben acurat i definit, agilitza la planificació i 

disminueix els riscos de demora. 
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4.2. Anàlisi dels requisits 
 

Els requisits s’acostumen a diferenciar segons la seva tipologia d’àmbit en el qual 

engloben. A continuació mostrarem els requeriments que hem definit pel projecte. 

4.2.1. Requisits funcionals 
 

Aquests requisits descriuen el comportament i les interaccions del sistema dins del 

ecosistema: 

 RF1: Autentificació dels usuaris: per tal d’accedir a la aplicació es requereix un usuari i 

una clau de pas que restringeixin, tot depenent del rang de l’usuari les seves accions 

disponibles. 

 RF2: Super usuari: ha d’existir aquest rol amb la finalitat de gestionar l’aplicació i per 

tant que aquesta no quedi inservible en cap moment. 

 RF3: Operacions de CRUD de EMPLOYEE_TYPE: s’ha de garantir les operacions de 

CRUD així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF4: Operacions de CRUD de PAYMENT_TYPE: s’ha de garantir les operacions de 

CRUD així com les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF4: Operacions de CRUD de PRICE_TYPE: s’ha de garantir les operacions de CRUD 

així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF5: Operacions de CRUD de PRODUCT_TYPE: s’ha de garantir les operacions de 

CRUD així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF6: Operacions de CRUD de SEX_TYPE: s’ha de garantir les operacions de CRUD 

així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF7: Operacions de CRUD de BRAND: s’ha de garantir les operacions de CRUD així 

com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF8: Operacions de CRUD de CLIENT: s’ha de garantir les operacions de CRUD així 

com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 
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RF9: Operacions de CRUD de EMPLOYEE: s’ha de garantir les operacions de CRUD 

així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF10: Operacions de CRUD de PRICE: s’ha de garantir les operacions de CRUD així 

com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF11: Operacions de CRUD de PRODUCT: s’ha de garantir les operacions de CRUD 

així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF12: Operacions de CRUD de PROVIDER: s’ha de garantir les operacions de CRUD 

així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF13: Operacions de CRUD de STORE: s’ha de garantir les operacions de CRUD així 

com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF14: Operacions de CRUD de STOCK: s’ha de garantir les operacions de CRUD així 

com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF15: Operacions de CRUD de INVOICE: s’ha de garantir les operacions de CRUD així 

com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

RF16: Operacions de CRUD de RECORD: s’ha de garantir les operacions de CRUD 

així com també les respectives relacions que pengen d’aquest concepte. 

 

4.2.2. Requisits no funcionals 
 

Aquests s’encarreguen de descriure els aspectes del sistema que no tenen relació 

directa amb el comportament funcional, és a dir, que no es tracta ni de processar ni                  

d’emmagatzemar informació: 

 RNF1: Visibilitat de contingut: s’ha d’ implementar un sistema que permeti que cada 

usuari només pugui veure i realitzar les accions les quals el mateix estigui autoritzat. 

 RNF2: Utilitat: la interfície ha de ser intuïtiva i de fàcil ús. 
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 RNF3: Rendiment: s’ha de garantir que qualsevol operació es realitzi amb el menor 

impacte possible al servidor, ja que es vol aconseguir fer funcionar vàries instàncies de la 

aplicació simultàniament. 

 

4.2.3. Requisits d’implementació 
 

Aquest requisits es corresponen a l’estipulació d’ aspectes tecnològics del projecte: 

 RI1: Codi que segueixi els estàndards: es necessita degut a que es pretén que 

posteriorment la gent continuï amb el projecte. 

 RI2: Utilització de programari lliure: s’utilitzarà qualsevol tipus de programari o 

tecnologia sempre i quan aquesta sigui lliure de llicències de pagament. 

 

5. Disseny de l’aplicació 

 

Després d’analitzar i especificar els requisits que inicialment havíem fixat, ens centrarem 

en el disseny. Aquest consta com la primera de les tres fases principals en el desenvolupament 

del programari, i es requerit  per construir i verificar el projecte informàtic. 

Per aconseguir un programari adequat i vàlid haurem d’ emprar activitats de disseny, 

d’implementació i  proves. Mitjançant aquestes activitats podrem  transformar la informació que 

totes tres ens aportin.  

Finalment podem entendre que l’activitat del disseny compren en ella mateixa 

l’establiment de les estructures de dades o de model, l’arquitectura general del programari, els 

patrons i les representacions de la interfície. D’aquesta manera entendrem que el disseny recull 

tots els requisits explícits que hem obtingut en la fase d’anàlisi. Convertint-se aquesta fase en 

una guia òptima de consulta que ens permeti la construcció del codi testat i mantingut en el 

programari. 
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5.1. Arquitectura general 

 

 Al llarg d’aquest treball hem desenvolupat una aplicació web amb formularis on la seva 

arquitectura general és la de client-servidor.  I per tant aquest model d’aplicació el trobem 

distribuït en una xarxa de computadors. Aquesta xarxa té unes tasques que es reparteixen 

entre els proveïdors de recursos o de serveis, anomenats servidors. Per altra banda dins 

d’aquesta xarxa també trobem els demandants, anomenats clients.  

La relació que trobem entre tots dos termes anomenats en l’anterior paràgraf; els 

servidors i els clients, és la realització de peticions per part dels clients a un altre programa o 

aplicació i les respostes a aquestes peticions per part del servidor.  

Per plasmar de forma  gràfica i a la vegada més entenedora utilitzarem imatges per descriure la 

selecció del patró MVC (Model Vista Controlador). 

 

 

Fig. 5.1.1. Exemple esquema client-servidor 
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5.2. Patró MVC (Model – Vista – Controlador) 

 

La programació orientada a objectes, té definits una sèrie de patrons que ens aporten 

diversos beneficis y millores de rendiment al utilitzar combinacions dels mateixos.  

En concret el patró MVC, acrònim de Model – View – Controller, (Model – Vista – 

Controlador en català) es tracta d’un patró que proposa separar les dades de l’aplicació, la 

interfície de l’usuari i la lògica de control, formant així tres components diferents. Aleshores el 

que volem aconseguir amb l’ utilització d’aquest patró és treballar de manera més organitzada, 

ser més productiu i afavorir en la reutilització dels components. 

A continuació descriurem de forma més detallada les tres capes que formen el patró:  

 Model: el podríem definir com una capa d’abstracció que conté les dades amb les que 

treballa el sistema. S’encarrega també de gestionar els accessos a les bases de dades, 

garantint la seguretat i la integritat del domini de l’ aplicació.  

 

 Vista: es tracta d’una capa d’abstracció que ens engloba la informació que acaba 

rebent l’usuari un cop el controlador ha gestionat les dades. Aquesta capa es la més 

volàtil i crítica de totes, ja que mitjançant canvis en aquesta capa sembla que hi hagin 

moltes modificacions. 

 

 Controlador: és una capa d’abstracció que s’encarrega de gestionar les peticions de 

l’usuari, gestionar el flux de l’aplicació i invocar la lògica del negoci, com també les 

peticions del model i el retornament a la vista. 
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El patró MVC es un patró de disseny de programari extensament testejat que ens aporta 

el següents beneficis: 

 Aquest patró ens permet convertir un aplicació en un conjunt de paquets modulars de 

fàcil manteniment, n’agilitza i accelerar el desenvolupament.  

 La modularització del patró MVC ens permet distingir fàcilment les funcionalitats i a la 

vegada optimitzar la reutilització de codi. 

 Permet que noves funcionalitats puguin ser posteriorment afegides 

 Els desenvolupadors poden treballar en diverses capes per tal de no solapar-se cap 

mena de tasca. 

5.3. Model de dades 

 

Un dels principals punts d’èmfasi del disseny d’una aplicació, és la decisió d’un correcte 

disseny del model de dades. L’encert o l’errada d’usar un model de dades ens la dona 

l’experiència tant laboral com personal. Sempre està bé que un cop s’hagin assolit tots els 

objectius d’un projecte, s’analitzi el disseny del model de dades. Ja que aquest anàlisi ens 

permet per una banda trobar errors rectificables per a posteriors projectes, però per altra banda 

ens permet veure millores que podem incorporar en la nostra manera d’organitzar.  

Una bona decisió de model ens permetrà millorar com a professionals i a la vegada 

aplicar tot el coneixement obtingut en anteriors projectes, creant així noves maneres de 

resoldre problemes. 

Durant el cicle de vida del projecte, el seu model de dades ha d’estar enfocat cap a un  

disseny que permeti créixer amb la escalabilitat que necessita la aplicació., com també s’ha de 

tenir previsió del creixement del volum de dades.  

Al llarg de la fase de desenvolupament hi cap la possibilitat d’un canvi en el model de 

dades si existissin suficients arguments per realitzar-los.  

Per realitzar els canvis hauríem de fer prèviament un anàlisi de riscos per saber el retràs 

que poden provocar les modificacions que volem fer.  
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Però el que sota ningun concepte es pot realitzar són canvis estructurals del model de 

dades en la fase de producció del projecte. Ja aquests canvis tenen un gran impacte negatiu en 

el servei que s’ofereix. Això es degut a que sovint els canvis impliquen migracions d’un gran 

volum de dades, una execució de scripts en la reorganització de dades i en el pitjor dels casos 

una parada en el servei. 

Tot i que en l’ actualitat existeixen els models de les bases de dades no relacionals, els 

quals tenen molts avantatges de escalabilitat i distribució, aquests a dia d’avui no tenen la 

mateixa quota d’ús com la tenen els models de dades relacionals.  

La major causa d’aquest fet és que els models de dades no relacionals suposen una 

sortida de l’estàndard que hi ha hagut fins ara.  

Un altre aspecte que fa que la gent sigui bastant reticent sobre l’ús dels models no 

relacionals, és que els models relacionals són en si models matemàtics, molt optimitzats per si 

mateixos i que presenten un rendiment casi excel·lent. 

Un cop hem definit les avantatges i les desavantatges d’utilitzar un model o un altre, 

hem decidit utilitzar un model de dades relacional, ja que partim d’una especificació força 

concreta.  

De tot el potencial que tenen les bases de dades (constraints, triggers, procedures, 

etc.), només hem decidit emprar les constraints.  

Aquesta elecció l’hem fet per tal de tenir un control de les dades que s’inserien dins de 

la base de dades i així garantir la veracitat. No obstant per a simular totes les altres eines s’ha 

utilitzat el propi codi Java de la aplicació, el qual disposa de llibreries que donen accés a 

aquestes eines. 
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A continuació mostrarem l’esquema de forma gràfica que constituïxen el model de 

dades.  

En aquesta imatge es representa el model conceptual de les dades mitjançant el 

llenguatge UML. El diagrama ens permet entendre com es relacionen cadascuna de les taules 

de la base de dades, així com també ens fa comprendre l’ estructura de dades del projecte. 

 

 

Fig. 5.3.1. Diagrama del model conceptual 
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Tot seguit, amb la representació de taules, identificarem i descriurem cadascun dels 

concepte que han aparegut en el diagrama anterior. 

 

Nom de la 
taula 

ANALYTICS_TYME 

Descripció 
Taula emprada per emmagatzemar les unitats de temps com a objectes 
independents per tal de poder realitzar posteriors anàlisis 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

DAY_TIME INT(11) Dia del mes 

FULL_TIME DATETIME Temps complert 

HOUR_TIME INT(11) Hora del dia 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

MINUTE_TIME INT(11) Minut 

MONTH_TIME INT(11) Hora 

YEAR_TIME INT(11) Any 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER 
ANALYTICS_TIME_CREATE_FK_

EMPLOYEE 
EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER 
ANALYTICS_TIME_MODIFY_FK_

EMPLOYEE 
EMPLOYEE 

 

Fig. 5.3.2. Estructura taula ANALYTICS_TIME 
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Nom de la 
taula 

BRAND 

Descripció 
Taula emprada per emmagatzemar les dades de la marca que fabrica cada 
producte 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

DESCRIPTION VARCHAR(2000) Descripció 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

NAME VARCHAR(50) Nom 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER BRAND_CREATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER BRAND_UPDATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.3. Estructura taula BRAND 

Nom de la 
taula 

CLIENT 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del client 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

BORN_DATE DATETIME Data de naixement 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

EMAIL VARCHAR(50) Correu electrònic 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

FIRSTNAME VARCHAR(50) Nom 

ID BIGINT(11) Identificador 

IDENTIFIER BIGINT(11) Identificador legal 

LASTNAME VARCHAR(100) Cognoms 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

PHONE VARCHAR(25) Telèfon de contacte 

SEX_TYPE BIGINT(11) Tipus de sexe del client 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER CLIENT_CREATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER CLIENT_UPDATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

SEX_TYPE CLIENT_FK_SEX_TYPE SEX_TYPE 
 

Fig. 5.3.4. Estructura taula CLIENT 
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Nom de la 
taula 

EMPLOYEE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del treballador 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

BORN_DATE DATETIME Data de naixement 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

EMAIL VARCHAR(50) Correu electrònic 

EMPLOYEE_TYPE BIGINT(11) Tipus de treballador 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

FIRSTNAME VARCHAR(50) Nom 

ID BIGINT(11) Identificador 

IS_ONLINE BIT(1) Indica si esta connectat 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge 

LASTNAME VARCHAR(100) Cognoms 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

PASSWORD VARCHAR(50) Contrasenya 

PHONE VARCHAR(25) Telèfon de contacte 

SESSION_ID VARCHAR(32) Sessió del navegador 

SEX_TYPE BIGINT(11) Tipus de sexe 

USERNAME VARCHAR(50) Compte d’usuari 

Claus 
foranies 

Columna Constraint Taula referenciada 

CREATED_USER 
EMPLOYEE_CREATE_FK_EM

PLOYEE 
EMPLOYEE 

EMPLOYEE_TYPE 
EMPLOYEE_FK_EMPLOYEE_

TYPE 
EMPLOYEE_TYPE 

LANGUAGE EMPLOYEE_FK_LANGUAGE LANGUAGE 

SEX_TYPE EMPLOYEE_FK_SEX_TYPE SEX_TYPE 

LAST_MODIFIED_USER 
EMPLOYEE_UPDATE_FK_EM

PLOYEE 
EMPLOYEE 

 

Fig. 5.3.5. Estructura taula EMPLOYEE 
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Nom de la 
taula 

EMPLOYEE_TYPE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del tipus de treballador 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

TYPE VARCHAR(50) Descriptor del tipus 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER EMPLOYEE_T_C_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER EMPLOYEE_T_U_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.6. Estructura taula EMPLOYEE_TYPE 

 

Nom de la 
taula 

EMPLOYEE_TYPE_TRANSLATION 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les traduccions del tipus de treballador 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge de la traducció 

REFERENCE BIGINT(11) Tipus de treballador 

TRANSLATION VARCHAR(50) Traducció 

Claus 
foranies 

Columna Constraint Taula referenciada 

LANGUAGE EMPLOYEE_T_T_FK_LANGUAGE LANGUAGE 

TRANSLATION EMPLOYEE_T_T_FK_EMPLOYEE_T EMPLOYEE_TYPE 
 

Fig. 5.3.7. Estructura taula EMPLOYEE_TYPE_TRANSLATION 
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Nom de la 
taula 

INVOICE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades de les factures 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ANALITYCS_TIME BIGINT(11) Temps d’execució de la factura 

CLIENT BIGINT(11) Client qui demana la factura 

COST DECIMAL(11,2) Preu 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

EMPLOYEE BIGINT(11) Treballador que realitza la factura 

EMPLOYEE_TYPE BIGINT(11) Tipus de treballador 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

PAYMENT_TYPE BIGINT(11) Tipus de pagament 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER 
INVOICE_CREATE_FK_EMPL

OYEE 
EMPLOYEE 

ANALITYCS_TIME 
INVOICE_FK_ 

ANALITYCS_TIME 
ANALITYCS_TIME 

CLIENT INVOICE_FK_CLIENT CLIENT 

EMPLOYEE_TYPE INVOICE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

PAYMENT_TYPE INVOICE_FK_PAYMENT_TYPE PAYMENT_TYPE 

LAST_MODIFIED_USER 
INVOICE_UPDATE_FK_EMPL

OYEE 
EMPLOYEE 

 

Fig. 5.3.8. Estructura taula INVOICE 
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  ITEM 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar tots els elements que formen la factura 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

AMOUNT DECIMAL(11,3) Quantitat 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

INVOICE BIGINT(11) Factura a la que fan referencia 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

PRICE BIGINT(11) Preu al que fa referencia 

STOCK BIGINT(11) Estoc al que fa referencia 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER ITEM_CREATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

INVOICE ITEM_FK_ INVOICE INVOICE 

PRICE ITEM_FK_PRICE PRICE 

STOCK ITEM_FK_STOCK STOCK 

LAST_MODIFIED_USER ITEM_UPDATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.9. Estructura taula ITEM 

 

Nom de la taula LANGUAGE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar els llenguatges disponibles 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

CODE VARCHAR(50) Codi del llenguatge 
 

Fig. 5.3.10. Estructura taula LANGUAGE 
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Nom de la taula LANGUAGE_TRANSLATION 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les traduccions del llenguatge 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge de la traducció 

REFERENCE BIGINT(11) Llenguatge referenciat 

TRANSLATION VARCHAR(50) Traducció 

Claus foranies 
Columna Constraint 

Taula 
referenciada 

LANGUAGE LANGUAGE_T_L_FK_LANGUAGE LANGUAGE 
 

Fig. 5.3.11. Estructura taula LANGUAGE_TRANSLATION 

 

Nom de la 
taula 

PAYMENT_TYPE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del tipus de pagament 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

TYPE VARCHAR(50) Descriptor del tipus 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER PAYMENT_T_C_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER PAYMENT_T_U_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.12. Estructura taula PAYMENT_TYPE 
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Nom de la 
taula 

PAYMENT_TYPE_TRANSLATION 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les traduccions del tipus de pagament 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge de la traducció 

REFERENCE BIGINT(11) Tipus de pagament referenciat 

TRANSLATION VARCHAR(50) Traducció 

Claus 
foranies 

Columna Constraint Taula referenciada 

LANGUAGE PAYMENT _T_T_FK_LANGUAGE LANGUAGE 

TRANSLATION PAYMENT_T_T_FK_ PAYMENT_T PAYMENT_TYPE 
 

Fig. 5.3.13. Estructura taula PAYMENT_TYPE_TRANSLATION 

 

Nom de la 
taula 

PRICE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades dels preus 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

COST DECIMAL(10,2) Preu 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

END_AMOUNT DECIMAL(11,3) Quantitat restant 

END_DATE DATETIME Data final 

ID BIGINT(11) Identificador 

INITIAL_AMOUNT DECIMAL(11,3) Quantitat inicial 

INITIAL_DATE DATETIME Data inicial 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

PRICE_TYPE BIGINT(11) Preu al que fa referencia 

STOCK BIGINT(11) Estoc al que fa referencia 

TITLE VARCHAR(100) Títol 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER PRICE_CREATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

PRICE_TYPE PRICE_FK_PRICE_TYPE PRICE 

STOCK PRICE_FK_STOCK STOCK 

LAST_MODIFIED_USER PRICE_UPDATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.14. Estructura taula PRICE 
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Nom de la 
taula 

PRICE_TYPE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del tipus de preu 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

TYPE VARCHAR(50) Descriptor del tipus 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER PRICE_T_C_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER PRICE_T_U_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.15. Estructura taula PRICE_TYPE 

 

Nom de la 
taula 

PRICE_TYPE_TRANSLATION 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les traduccions del tipus de preu 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge de la traducció 

REFERENCE BIGINT(11) Tipus de preu referenciat 

TRANSLATION VARCHAR(50) Traducció 

Claus 
foranies 

Columna Constraint Taula referenciada 

LANGUAGE PRICE_T_T_FK_LANGUAGE LANGUAGE 

TRANSLATION PRICE_T_T_FK_ PRICE_T PRICE_TYPE 
 

Fig. 5.3.16. Estructura taula PRICE_TYPE_TRANSLATION 
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Nom de la 
taula 

PRODUCT 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades dels productes 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

BRAND BIGINT(11) Marca del producte 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

DESCRIPTION VARCHAR(2000) Descriptor 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

NAME VARCHAR(50) Nom 

PRODUCT_TYPE BIGINT(11) 
Tipus de producte al que fa 
referencia 

PROVIDER BIGINT(11) Proveïdor al que fa referencia 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER 
PRODUCT_CREATE_FK_EMPLOYE

E 
EMPLOYEE 

BRAND PRODUCT_FK_BRAND BRAND 

PRODUCT_TYPE PRODUCT_FK_PRODUCT_TYPE 
PRODUCT_

TYPE 

PROVIDER PROVIDER_FK_STOCK PROVIDER 

LAST_MODIFIED_USER 
PRODUCT_UPDATE_FK_EMPLOYE

E 
EMPLOYEE 

 

Fig. 5.3.17. Estructura taula PRODUCT 
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Nom de la 
taula 

PRODUCT_TYPE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del tipus de producte 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

TYPE VARCHAR(50) Descriptor del tipus 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER PRODUCT_T_C_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER PRODUCT_T_U_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.18. Estructura taula PRODUCT_TYPE 

 

Nom de la 
taula 

PRODUCT_TYPE_TRANSLATION 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les traduccions del tipus de producte 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge de la traducció 

REFERENCE BIGINT(11) Tipus de producte referenciat 

TRANSLATION VARCHAR(50) Traducció 

Claus 
foranies 

Columna Constraint Taula referenciada 

LANGUAGE PRODUCT_T_T_FK_LANGUAGE LANGUAGE 

TRANSLATION PRODUCT_T_T_FK_ PRICE_T PRODUCT_TYPE 
 

Fig. 5.3.19. Estructura taula PRODUCT_TYPE_TRANSLATION 
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Nom de la 
taula 

PROVIDER 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades dels proveïdors 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

EMAIL VARCHAR(50) Correu electrònic 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

IDENTIFIER VARCHAR(50) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

NAME VARCHAR(50) Nom 

PHONE VARCHAR(25) Telèfon de contacte 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER 
PROVIDER_CREATE_FK_EMPLOY

EE 
EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER 
PROVIDER_UPDATE_FK_EMPLOY

EE 
EMPLOYEE 

 

Fig. 5.3.20. Estructura taula PROVIDER 
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Nom de la 
taula 

RECORD 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades dels registres 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

AMOUNT DECIMAL(11,3) Quantitat 

ANALITYCS_TIME BIGINT(11) Temps d’execució de la factura 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

EMPLOYEE BIGINT(11) Treballador que realitza la factura 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

NOTE VARCHAR(200) Nota del registre 

STOCK BIGINT(11) Existència a la que fa referencia 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER 
RECORD_CREATE_FK_EMPL

OYEE 
EMPLOYEE 

ANALITYCS_TIME 
RECORD_FK_ 

ANALITYCS_TIME 
ANALITYCS_TIME 

EMPLOYEE RECORD_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

STOCK RECORD_FK_STOCK STOCK 

LAST_MODIFIED_USER 
INVOICE_UPDATE_FK_EMPL

OYEE 
EMPLOYEE 

 

Fig. 5.3.21. Estructura taula RECORD 
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Nom de la 
taula 

SEX_TYPE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades del tipus de sexe 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

TYPE VARCHAR(50) Descriptor del tipus 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER SEX_T_C_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER SEX_T_U_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.22. Estructura taula SEX_TYPE 

 

Nom de la 
taula 

SEX_TYPE_TRANSLATION 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les traduccions del tipus de sexe 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ID BIGINT(11) Identificador 

LANGUAGE BIGINT(11) Llenguatge de la traducció 

REFERENCE BIGINT(11) Tipus de sexe referenciat 

TRANSLATION VARCHAR(50) Traducció 

Claus 
foranies 

Columna Constraint Taula referenciada 

LANGUAGE SEX_T_T_FK_LANGUAGE LANGUAGE 

TRANSLATION SEX_T_T_FK_ PRICE_T SEX_TYPE 
 

Fig. 5.3.23. Estructura taula SEX_TYPE_TRANSLATION 
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Nom de la 
taula 

STOCK 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades de l’estóc 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

ACTUAL_AMOUNT DECIMAL(11,3) Quantitat actual 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

PRODUCT BIGINT(11) Producte a la que fa referencia 

STORE BIGINT(11) Botiga a la que fa referencia 

TOTAL_AMOUNT DECIMAL(11,3) Quantitat inicial 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER STOCK_CREATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

PRODUCT STOCK_FK_PRODUCT PRODUCT 

STORE STOCK_FK_ STORE STORE 

LAST_MODIFIED_USER STOCK_UPDATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.24. Estructura taula STOCK 
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Nom de la 
taula 

STORE 

Descripció Taula emprada per emmagatzemar les dades de les botiges 

Columnes 

Nom Tipus Descripció 

CITY VARCHAR(100) Ciutat 

COUNTRY VARCHAR(100) Província 

CREATED_DATE DATETIME Data de creació 

CREATED_USER BIGINT(11) Usuari de creació 

EMPLOYEE BIGINT(11) Traballador al que fa referencia 

ENABLE BIT(1) Flag de recurs actiu 

ID BIGINT(11) Identificador 

LAST_MODIFIED_DATE DATETIME Data d’última modificació 

LAST_MODIFIED_USER BIGINT(11) Usuari d’última modificació 

NAME VARCHAR(200) Descriptor 

PHONE VARCHAR(25) Telèfon de contacte 

STATE VARCHAR(100) Estat 

STREET VARCHAR(100) Carrer 

Claus 
foranies 

Columna Constraint 
Taula 

referenciada 

CREATED_USER STORE_CREATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

EMPLOYEE STORE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 

LAST_MODIFIED_USER STORE_UPDATE_FK_EMPLOYEE EMPLOYEE 
 

Fig. 5.3.25. Estructura taula STORE 
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5.4. Prototip de les interfícies d’usuari 

 

El disseny web a d’estar enfocat totalment cap a l’usuari,  ja sigui en l’experiència que 

ens presentarà, o bé en la interacció que en farà observar el comportament.  

Per poder arribar de manera òptima a l’usuari es requereix conèixer un gran ventall de 

tecnologies. Aquest ens el pot oferir una disciplina tant versàtil com és la enginyeria informàtica, 

ja que utilitzant-la podrem arribar al nostre objectiu amb la major usabilitat i accessibilitat.  

Pel que fa el disseny de les interfícies, ens endinsem en un camp molt complex, podent 

arribar a tractar-se de l’ inici d’un nou projecte paral·lel a la creació de la lògica de l’aplicació 

que fins ara havíem exposat. Tots dos projectes, van units per tal d’aconseguir l’objectiu comú, 

que l’usuari tingui una bona experiència en l’ús de l’aplicació.   

En món laboral existeix la figura professional del dissenyador gràfic o dissenyador web, 

que s’encarrega dissenyar tota la façana de l’aplicació.  

La façana de l’aplicació ho és tot, ja que es el que veu l’usuari. La considerarem una 

part  importantíssima dels aspectes formals,  que cal de cuidar molt al llarg de tot el 

desenvolupament de l’aplicació web. 

No obstant, en el nostre projecte hem volgut simplificar tot aquest procés, ja que 

l’aplicació seria emprada per un grup de persones formades en el funcionament d’aquesta. Per 

tant l’objectiu primordial dels usuaris de l’aplicació és que els hi sigui útil, senzilla i ràpida 

d’utilitzar. Es per això que hem dissenyat una aplicació senzilla, minimalista i funcionalment 

òptima per tal de no crear sobrecàrrega d’elements que desenfoquin l’atenció de l’usuari. 

Els objectius que s’han definit per a trobar un interfície idònia han estat els següents: 

 Dissenyar poques interaccions per tal de realitzar les tasques. 

 Distribuir de forma òptima l’espai, on hi apareguin els mínims elements possibles. 

 Utilitzar una tipografia estàndard. 

 Estandarditzar de les interfícies 

 Enfocar l’estructura de la interfície a la lectura ràpida dels camps. 
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Pel que fa referència a la gama cromàtica emprada, ha estat escollida de manera 

estàndard. Utilitzant colors neutres en el framework que aporten una formalitat i professionalitat 

al disseny. 

A continuació mostrarem els wireframes decidits per les principals pàgines: 

 Finestra  d’inici de sessió: està composada per una finestra amb un pop-up que ens 

permet indicar l’usuari i la clau de pas. 

 

Fig. 5.4.1. Wireframe finestra de login 
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 Disseny definit per la finestra principal: està compost per un menú horitzontal situat a 

la part superior de la finestra, acompanyat del logotip corporatiu en el fons de la 

mateixa. 

 

Fig. 5.4.2. Wireframe finestra principal 
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 Disseny de la finestra d’ edició de camps: compost per un menú horitzontal situat a la 

part superior de la finestra, seguit de tots els camps del formulari que els trobem situats 

a la part inferior de la plana, juntament amb les botoneres d’accions. 

 

Fig. 5.4.3. Wireframe finestra introducció de dades 
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 Disseny de la finestra del cercador:  composat per un menú horitzontal situat a la part 

superior de la finestra, seguit del buscador i estant situat a continuació el llistat dels 

resultats obtinguts. 

 

Fig. 5.4.4. Wireframe finestra introducció de dades 
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5.5. Interfícies d’usuari 

 

A continuació mostrarem totes les interfícies que s’han hagut de crear respectant els 

prototips definits: 

 

 

Fig. 5.5.1. Finestra de inici de sessió 
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Fig. 5.5.2. Finestra principal 

 

Fig. 5.5.3. Finestra de dades de tipus de treballador 
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Fig. 5.5.4. Finestra de buscador de tipus de treballador 

 

Fig. 5.5.5. Finestra de dades de tipus de pagament 
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Fig. 5.5.6. Finestra de buscador de tipus de pagament 

 

Fig. 5.5.7. Finestra de dades de tipus de preu 
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Fig. 5.5.8. Finestra de buscador de tipus de preu 

 

Fig. 5.5.9. Finestra de dades de tipus de producte 
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Fig. 5.5.10. Finestra de buscador de tipus de producte 

 

Fig. 5.5.11. Finestra de dades de tipus de sexe 
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Fig. 5.5.12. Finestra de buscador de tipus de sexe 

 

Fig. 5.5.13. Finestra de dades de marca 
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Fig. 5.5.14. Finestra de buscador de marca 

 

Fig. 5.5.15. Finestra de dades de client 
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Fig. 5.5.16. Finestra de buscador de client 

 

Fig. 5.5.17. Finestra de dades de treballador 
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Fig. 5.5.18. Finestra de buscador de treballador 

 

Fig. 5.5.19. Finestra de dades de producte 
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Fig. 5.5.20. Finestra de buscador de producte 

 

Fig. 5.5.21. Finestra de dades de proveïdor 



  

Creació d’un gestor d’inventari via web 

 

Albert Motos González 56 
 

 

Fig. 5.5.22. Finestra de buscador de proveïdor 

 

Fig. 5.5.23. Finestra de dades de botiga 
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Fig. 5.5.24. Finestra de buscador de botiga 

 

Fig. 5.5.25. Finestra de dades de preu 
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Fig. 5.5.26. Finestra de buscador de preu 

 

Fig. 5.5.27. Finestra de dades d’existència 
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Fig. 5.5.28. Finestra de buscador d’existència 

 

Fig. 5.5.29. Finestra de dades de factura 
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Fig. 5.5.30. Finestra de buscador de factura 

 

Fig. 5.5.31. Finestra de buscador de registres  
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6. Conclusions 

 

Al llarg d’aquest treball són molts els coneixements que he adquirit, per una banda 

l’abast del projecte i per altra banda la realització d’un projecte real en el camp de la 

informàtica.  

Pel que fa referència als coneixements podria dir que he assolit un aprenentatge més 

perfeccionat de diverses tecnologies com serien JavaServer Faces i ManageBeans entre 

d’altres. Aquest aprenentatge m’ha permès aplicar aquestes tecnologies de manera 

satisfactòria en un projecte de caire real. A la vegada el desenvolupament d’aquest projecte 

m’ha ensenyat que l’estructura d’un projecte és un dels elements més importants, però que 

també un dels més difícils a decidir. I que la selecció d’una estructura incorrecta suposa la 

creació de molts problemes en el desenvolupament d’un projecte, en el meu cas en el 

desenvolupament d’una aplicació web. 

Per tal de finalitzar aquestes conclusions faré esmena a que és el que més m’ha aportat 

aquest projecte. M’enduc una experiència enriquidora que em permetrà en un futur millorar i 

disminuir el nombre d’errors comesos en el disseny d’una aplicació web. Essent així la 

realització d’un projecte més òptim i amb un nombre d’errors molt més baix, millorant en la 

temporització i en el resultat obtingut.  

7. Futures línies d’expansió 

 

Al realitzar una estructura de projecte tant modular permet que les futures línies 

d’expansió siguin pràcticament infinites. Però les línies d’expansió més clares que poguéssim 

haver dut a terme però no ha estat així, ja que no hem decidit abastar-les són:  

 Creació d’una aplicació mòbil nativa que permeti la realització de les tasques que la 

versió web. 

 Creació d’un mòdul que reculli estadístiques i a la vegada permeti la previsió de factors 

claus en el negoci, com per exemple: estimar quin tipus de consumidor tindrem.  
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 Creació d’un mòdul que permeti que l’aplicació pugui ser emprada pels treballadors en 

el desenvolupament del seu dia a dia, com per exemple: la planificació de la seva 

jornada laboral. 

 Creació de manera automatitzada per l’aplicació web d’un albarà final de producció o 

vendes.  

Tot i que hem definit quatre línies futures d’expansió no són fixes, sinó que es poden 

anar modificant o canviant al llarg del temps, segons la utilització de l’aplicació web tenint com 

a finalitat la satisfacció de l’usuari.  

 

8. Webgrafia 

 

 Imatge per al sistema operatiu debian 

https://www.debian.org 

 Pàgina oficial del framework primefaces 

http://www.primefaces.org 

 Repositori amb el codi de l’aplicació 

https://github.com/foxtrot-developer/simple-stock-manager 

  

https://www.debian.org/
http://www.primefaces.org/
https://github.com/foxtrot-developer/simple-stock-manager
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