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IntroducciIntroduccióó

El treball de fi de carrera ( TFC ) El treball de fi de carrera ( TFC ) éés una assignatura pensada per realitzar s una assignatura pensada per realitzar 
un treball de sun treball de sííntesis dels coneixements adquirits en altres assignatures ntesis dels coneixements adquirits en altres assignatures 
de la carrera.de la carrera.

El nostre projecte es basa en informatitzar un magatzem dEl nostre projecte es basa en informatitzar un magatzem d’’olives i olives i 
conserves.conserves.

Es planteja el projecte des de un punt de vista de programaciEs planteja el projecte des de un punt de vista de programacióó orientada orientada 
a objectes.a objectes.

El Projecte esta dividit en tres etapes essencials:El Projecte esta dividit en tres etapes essencials:

PlanificaciPlanificacióó
AnAnààlisilisi
DissenyDisseny



PlanificaciPlanificacióó

Hem dividit la nostra planificaciHem dividit la nostra planificacióó en el segen el següüents apartats:ents apartats:

PresentaciPresentacióó
DescripciDescripcióó del TFCdel TFC
Objectiu del TFCObjectiu del TFC
El ProjecteEl Projecte

EspecificacionsEspecificacions
Finalitat del ProjecteFinalitat del Projecte

PlanificaciPlanificacióó
TemporitzaciTemporitzacióó
TasquesTasques
Diagrama de GanttDiagrama de Gantt

AnAnààlisis Preliminarlisis Preliminar
UsuarisUsuaris
Casos dCasos d’’usus



El ProjecteEl Projecte
Hem de dissenyar un programari de gestiHem de dissenyar un programari de gestióó de magatzems on quedin reflectides les seves entrades, de magatzems on quedin reflectides les seves entrades, 
sortides i altres operacions pròpies dels magatzems, que ha de ssortides i altres operacions pròpies dels magatzems, que ha de ser escalable i perdurable en el er escalable i perdurable en el 
temps.temps.

El programari te que controlar:El programari te que controlar:

GestiGestióó usuarisusuaris, on podem donar d, on podem donar d’’alta nou usuaris, modificar les seves dades o donar de baixa si alta nou usuaris, modificar les seves dades o donar de baixa si 
deixa de treballar amb nosaltres.deixa de treballar amb nosaltres.

GestiGestióó proveproveïïdorsdors, on podem donar d, on podem donar d’’alta nous provealta nous proveïïdors, modificardors, modificar--los o donarlos o donar--los de baixa.los de baixa.

GestiGestióó productesproductes, recepci, recepcióó i registre dels productes subministrats, donar di registre dels productes subministrats, donar d’’alta nous productes, alta nous productes, 
modificarmodificar--los o donarlos o donar--los de baixa, sollos de baixa, sol··licitar llicitar l’’abastiment de productes quan sigui necessari, abastiment de productes quan sigui necessari, 
devolucidevolucióó de productes en mal estat o equivocats. Adequada rotacide productes en mal estat o equivocats. Adequada rotacióó dd’’estocs amb el seu control de estocs amb el seu control de 
data de consum. Registrar i controlar els moviments dels productdata de consum. Registrar i controlar els moviments dels productes al magatzem, creant revisions es al magatzem, creant revisions 
periòdiques amb els seus inventaris i estocs de productes.periòdiques amb els seus inventaris i estocs de productes.

GestiGestióó albaransalbarans, podem crear albarans quan rebem las mercaderies i controlar el, podem crear albarans quan rebem las mercaderies i controlar el posterior posterior 
pagament dels mateixos. pagament dels mateixos. 

GestiGestióó caixacaixa, podem registrar la caixa di, podem registrar la caixa diàària i la caixa cada venedor, aixria i la caixa cada venedor, aixíí podrem controlar podrem controlar 
estadestadíísticament el venedor que msticament el venedor que méés ven o si ss ven o si s’’han produhan produïït variacions en les ventes, en mateix t variacions en les ventes, en mateix 
perperííodes dodes d’’anys diferents.anys diferents.

GestiGestióó despesesdespeses, podem registrar les despeses de tots els dies del any derivade, podem registrar les despeses de tots els dies del any derivades del magatzem s del magatzem 
com som la llum, lcom som la llum, l’’aigua, el lloguer i daigua, el lloguer i d’’altres.altres.



Diagrama de GanttDiagrama de Gantt



UsuarisUsuaris

Tenim tres tipus dTenim tres tipus d’’usuaris:usuaris:

Administrador,Administrador, tindrtindràà accaccéés a totes les funcions del programari tant per s a totes les funcions del programari tant per 
donar ddonar d’’alta, modificar o donar de baixa usuaris, provealta, modificar o donar de baixa usuaris, proveïïdors i productes.dors i productes.
SS’’encarregarencarregaràà dd’’aspectes tals com:aspectes tals com:

InformesInformes
Copies de seguretat de les dades emmagatzemadesCopies de seguretat de les dades emmagatzemades
GestiGestióó dd’’usuaris, productes, proveusuaris, productes, proveïïdors, albarans i caixadors, albarans i caixa
GestiGestióó de lde l’’espai disponibleespai disponible
ImplementaciImplementacióó de noves funcionalitatsde noves funcionalitats

Mosso i Dependenta,Mosso i Dependenta, tindran acctindran accéés a dades dels productes, inventaris i s a dades dels productes, inventaris i 
estocs de productes i el mosso tambestocs de productes i el mosso tambéé podrpodràà modificar dades dels productes i modificar dades dels productes i 
generar informes.generar informes.



AnAnààlisilisi

Hem dividit l'anHem dividit l'anààlisi del TFC en els seglisi del TFC en els següüents apartats:ents apartats:

AnAnààlisi dels requisits lisi dels requisits 

Diagrames casos dDiagrames casos d’ú’úss

Casos dCasos d’ú’ús gestis gestióó dd’’usuarisusuaris
Casos dCasos d’ú’ús gestis gestióó de provede proveïïdorsdors
Casos dCasos d’ú’ús gestis gestióó de productesde productes
Casos dCasos d’ú’ús gestis gestióó dd’’albaransalbarans
Casos dCasos d’ú’ús gestis gestióó de caixa de caixa 
Casos dCasos d’ú’ús gestis gestióó de despesesde despeses

Diagrama entitatDiagrama entitat––relacirelacióó



Diagrames de casos dDiagrames de casos d’ú’ús s 

Casos dCasos d’’us gestius gestióó dd’’ usuaris usuaris 

Casos dCasos d’’us gestius gestióó de provede proveïïdorsdors



Diagrames de casos dDiagrames de casos d’ú’ús s 

Casos dCasos d’’us gestius gestióó de productesde productes

Casos dCasos d’’us gestius gestióó dd’’ albaransalbarans



Diagrames de casos dDiagrames de casos d’ú’ús s 

Casos dCasos d’’us gestius gestióó de despesesde despeses

Casos dCasos d’’us gestius gestióó de caixade caixa



DissenyDisseny

Hem dividit el disseny en els segHem dividit el disseny en els següüents apartats:ents apartats:

DescripciDescripcióó dels atributsdels atributs
Diagrama de persistDiagrama de persistèènciancia
Diagrama UMLDiagrama UML
Model lògic de dadesModel lògic de dades
Disseny interfDisseny interfíície grcie grààficafica

Pantalla iniciPantalla inici
Subsistema gestiSubsistema gestióó UsuarisUsuaris
Subsistema gestiSubsistema gestióó ProveProveïïdorsdors
Subsistema gestiSubsistema gestióó ProductesProductes
Subsistema gestiSubsistema gestióó AlbaransAlbarans
Subsistema gestiSubsistema gestióó caixacaixa

ConclusiConclusióó



DissenyDisseny
Descripció dels atributs

Administrador Mosso Dependenta Dependenta
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Diagrama de persistDiagrama de persistèènciancia



Diagrama UMLDiagrama UML



InterfInterfíícies usuaricies usuari

Pantalla inici Aplicació

Validació de la contrasenya per 
poder connectar-te a l'aplicació



Pantalla per donar d’alta un usuari

Pantalla per modificar un usuari

Pantalla per donar de baixa un usuari



Pantalla per donar d’alta un 
producte

Pantalla per modificar
un producte



ConclusionsConclusions

La decisiLa decisióó dd’’aquest projecte va ser pel meu treball. Actualment disposo daquest projecte va ser pel meu treball. Actualment disposo d’’una una 
tenda amb un magatzem i vaig considerar que era un bon moment petenda amb un magatzem i vaig considerar que era un bon moment per portar r portar 
un control informatitzat del negoci, aixun control informatitzat del negoci, aixíí la feina resultarla feina resultaràà mméés eficient, s eficient, 
guanyant temps i obtindrguanyant temps i obtindréé un major control del negoci.un major control del negoci.

El primer pas per portar a bon terme el projecte va ser definir El primer pas per portar a bon terme el projecte va ser definir el mel méés s 
clarament  possible les especificacions del projecte, per que puclarament  possible les especificacions del projecte, per que pugui ser gui ser 
perdurable i escalable en el temps. perdurable i escalable en el temps. 

DesprDesprèès ds d’’un anun anààlisi del projecte slisi del projecte s’’ ha concretat el seu disseny final en un ha concretat el seu disseny final en un 
diagrama UML on estan definits tots els possibles atributs de cadiagrama UML on estan definits tots els possibles atributs de cada classe, da classe, 
encara que a lencara que a l’’hora de lhora de l’’ implementaciimplementacióó del projecte es podrien afegir altres  o del projecte es podrien afegir altres  o 
variar alguns en funcivariar alguns en funcióó de les necessitats finals de lde les necessitats finals de l’’aplicaciaplicacióó..

TambTambéé ss’’han creat unes interfhan creat unes interfíícies grcies grààfiques dfiques d’’usuari de lusuari de l’’aplicaciaplicacióó que es que es 
podrien modificar si lpodrien modificar si l’’usuari final ho veu convenient, però en principi usuari final ho veu convenient, però en principi  
compleixen els requisits demanats pel usuari.compleixen els requisits demanats pel usuari.

Aquest projecte mAquest projecte m’’ha resultat interessant i a la vegada hem serha resultat interessant i a la vegada hem seràà úútil pel meu til pel meu 
negoci, ja que era una cosa que tenia pendent però ho anava deixnegoci, ja que era una cosa que tenia pendent però ho anava deixant per ant per 
manca de temps. manca de temps. 



AgraAgraïïmentsments

Vaig comenVaig començçar a estudiar a lar a estudiar a l’’ autònoma però el meu pare es va posar autònoma però el meu pare es va posar 
malalt i vaig haver de deixarmalalt i vaig haver de deixar--ho i portar el negoci familiar. ho i portar el negoci familiar. 
GrGrààcies a la meva parella cies a la meva parella Sole Sole vaig reprendre els estudis a la UOC i vaig reprendre els estudis a la UOC i 
mm’’ha encoratjat cada dia per acabar els meus estudis. Aquest any eha encoratjat cada dia per acabar els meus estudis. Aquest any es s 
presenta ella a unes oposicions i intento donarpresenta ella a unes oposicions i intento donar--li tot el suport que he li tot el suport que he 
rebut drebut d’’ ella i estic totalment convenella i estic totalment convenççut que aquest ut que aquest éés el seu any.s el seu any.

TambTambéé a a JosJoséé Antonio Raya Martos,Antonio Raya Martos, el meu tutor en aquesta el meu tutor en aquesta 
assignatura qui massignatura qui m’’ ha orientat i ajudat en tots els dubtes del TFC , i ha orientat i ajudat en tots els dubtes del TFC , i 
al meu tutor durant tots els anys que he estudiat a la UOC , lal meu tutor durant tots els anys que he estudiat a la UOC , l’’ Albert,  Albert,  
qui mqui m’’ha ajudat en tots els problemes que hagin sorgit.ha ajudat en tots els problemes que hagin sorgit.
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