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Introducció 

• Existeixen eines per gestionar requisits, la definició, el 

test, la revisió i la acceptació, però son eines independents 

o molt específiques. 

• Durant la definició dels requisits hi ha d’haver un treball 

de negociació entre el cap i el client 

• El registre final d’aquesta definició pot reutilitzar-se per 

realitzar de forma àgil la revisió de la implementació i 

acceptació d’aquest requeriments. 

• El cap de projectes necessita eines per ajudar-lo a 

plasmar mes fàcilment aquesta definició en documents. 

 

 

 



OBJECTIUS 

• Ajudar al cap de projectes a definir amb el client els requisits del 

projecte. 

• Certificar la aprovació o revisió dels requisits per part del client. 

• Guiar al programador i al tester durant la fase de test de la 

implementació. 

• Ajudar al client a realitzar la acceptació del producte. 

• Ajudar al cap de projecte a preparar la documentació basada en 

els requisits 



PRODUCTE 

S’ha desenvolupat una aplicació web on puguin interactuar els diferents actors que 

tenen relació amb la definició, aprovació, revisió i acceptació dels requisits d’un 

projecte. 
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La aplicació permet controlar el 

flux necessari per gestionar 
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tot el projecte amb la mateixa 
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ESTRUCTURA DE DADES 

La estructura de dades 

es molt simple tal i com 

es presenta el concepte 

de la aplicació. 



MAPA WEB 

La pantalla principal 

de treball es el llistat 

de projectes a partir 

d’aquesta pantalla 

s’accedeix a tota la 

resta. 

	



Interfície gràfica 

L'accés a la aplicació està restringit per login i contrasenya on cada usuari podrà accedir a 

les funcionalitats que el seu perfil l’hi permeti i als projectes que tingui accés. 

	



Interfície gràfica 

Des del llistat de 

projectes es pot 

accedir a totes les 

funcionalitats:  

• Definició 

• Aprovació 

• Revisió 

• Acceptació. 

	



Interfície gràfica 

La fase de definició 

es la més important 

per al projecte i el 

seu èxit, per això una 

eina àgil que puguin 

utilitzar tant el client 

com el cap de 

projecte ajudarà. 

	



Interfície gràfica 

Una vegada el 

client accepti les 

definicions dels 

requisits que ha fet 

el cap de projectes 

procedirà a la 

aprovació. En cas 

contrari haurà 

d’informar al cap 

per REDEFINIR el 

requisit. 

	



Interfície gràfica 

Durant la revisió de 

la implementació 

es necessari 

mantenir la 

comunicació entre 

tots els que 

intervenen. El 

registre de 

comentaris ajuden 

en aquest punt. 

	



Revisió d’objectius 

• L’eina permet al cap de projecte controlar més fàcilment la negociació dels 

requisits amb el client. 

• Es registren tots els moviments, revisions, aprovacions per poder analitzar més 

fàcilment qualsevol problema o malentès posterior. 

• El programador i/o tester saben en tot moment que tenen pendent fer les 

revisions i revisar fàcilment els comentaris de la resta de usuaris. 

• En el moment de la entrega el client pot realitzar una última revisió per donar 

l’acceptació final del producte i registrar-se al sistema per la seva posterior 

documentació de tancament de projecte. 

• No s’ha pogut assolir l’objectiu d’ajudar al cap de projecte en la redacció de la 

documentació. Aquest punt queda pendent per la propera versió de la aplicació. 

 



Valoració i conclusions 

• Per mi és molt important haver realitzat aquest projecte pels coneixements que 

he assolit durant el seu desenvolupament. Les tecnologies en que he tingut que 

aprofundir em seran de molta ajuda a la meva vida professional. 

• Agraeixo la empenta per començar aquest projecte que et dona el treball final de 

carrera i poder així continuant construint una eina que crec que serà molt útil per 

perfils com el meu a la seva professió. 

• Si tornés a començar dedicaria més temps a la formació de noves arquitectures i 

llibreries que no he pogut aplicar per falta de temps. 

• Sé que encara queda molta feina perquè aquesta aplicació sigui realment útil 

però la intenció és continuar fins assolir els objectius pendents i continuant 

evolucionant-la. 
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