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2. Introducció 
 

Les empreses amb treballadors que tenen despeses personals poden 
requerir d’una solució que permeti el seu pagament sense haver de passar per 
caixa, enregistrant adequadament totes les despeses i facilitant-ne el seu 
tractament.  

Per aquest motiu es crea la solució SGD, que permet l´accés als 
treballadors mitjançant equips d´escriptori i/o dispositius mòbils, 
independentment de la localització física.  

Cal proporcionar les eines per la gestió d’usuaris i la validació de 
despeses, quedant únicament pendent el seu pagament per part del departament 
encarregat. 

 

3. Descripció del projecte 
 

El projecte busca aportar un sistema que permeti a cada treballador i 
depenent de les seves funcions dins l’empresa, poder realitzar les gestions 
oportunes sobre les despeses que l’empresa ha de pagar als seus treballadors. 

L’aplicació ofereix a cada treballador un espai personal on enregistrar les 
despeses del mes en curs a través d’un full personal de despeses. Com cada 
treballador pot tindre un tipus diferent de despeses, els usuaris disposen d’un 
llistat dels tipus i un espai on poder afegir qualsevol comentari si no queda prou 
clar. 

Depenent de l’import és necessari que el treballador aporti la factura com 
a justificant, com no és possible presentar-la personalment (no es paga per caixa), 
cal que els treballadors la puguin adjuntar en forma de fitxer adjunt, com una 
imatge. 

El pagament de despeses és mensual i mentre el full estigui obert els 
treballadors poden realitzar qualsevol gestió sobre les despeses d’aquell full, i 
amb anterioritat a la data de pagament de despeses els usuaris hauran de 
sol·licitar el pagament dels seus fulls oberts, no podent realitzar més gestions.  

L’aplicació permet als responsables accedir als fulls dels treballadors que 
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hagin sol·licitat el pagament i visualitzar les despeses individualment, revisar les 
dades o obrir els fitxers adjunts, per decidir quines despeses es paguen. Per poder 
procedir al pagament de les despeses, caldrà que el responsable validi el full de 
despeses.  

Cas que es decideixi no pagar un full de despeses, s’haurà d’informar del 
motiu, permetent que posteriorment l’usuari el pugui llegir. 

Les despeses succeïdes en dies festius cal que puguin ser reconegudes pels 
responsables quan validen les despeses, l’aplicació les mostrarà en color diferent 
per poder reconèixer-les. 

Com els dies festius poden variar, l’aplicació permet que els responsables 
disposin d’un espai on indicar als treballadors els dies festius de l’empresa i 
aquests dies seran la referència per mostrar les despeses al moment de validar-
les.  

El pagament de les despeses requereix que els treballadors autoritzats 
realitzin els tràmits bancaris mitjançant els seus mètodes habituals, però 
l’aplicació els permetrà conèixer el treballador i l’import total de les despeses, 
sabent que els responsables han revisat les despeses i n’han autoritzat el seu 
pagament. Únicament caldrà procedir al pagament revisant al llistat quins 
treballadors sol·liciten el pagament i l’import total. 

Un cop s’hagin pagat, l’aplicació permet marcar els fulls com a pagats, 
quedant tancats i permetent a l’usuari obrir un full nou per iniciar de nou el 
procés. 

Els fulls tancats són aquells en que s’ha realitzat el pagament o no s’ha 
autoritzat el pagament. L’aplicació permet a cada treballador revisar els seus fulls 
tancats i accedir a les despeses associades, però no es poden realitzar 
modificacions sobre els fulls un cop els usuaris sol·liciten el pagament. 

 

3.1. Justificació del projecte (idoneïtat) 
 

El registre de despeses per una empresa amb molts treballadors pot ser una 
feina feixuga pel personal encarregat de gestionar-les, en especial si es realitza 
sobre paper. La solució SGD ofereix tot lo necessari per a la gestió integral de les 
despeses, des del registre fins la validació, per a que el departament adequat 
pugui realitzar el seu pagament en nòmina i només hagi de consultar l’aplicació 
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per saber les despeses pendents o marcar-les com a pagades. Tot de forma remota 
per a no ser necessari desplaçaments i només calgui disposar d’un ordinador o un 
mòbil amb WP8. Tant treballadors com responsables reduiran el temps invertit 
en aquestes gestions i no hauran de dependre d’horaris. 

Els responsables (caps de departament) mitjançant la mateixa aplicació 
poden revisar de forma còmode totes les despeses dels seus treballadors i 
acceptar-les per poder procedir al pagament, si s’escau. 

El personal encarregat del pagament de nòmines reduirà el temps dedicat  
al disposar directament de l’import de les despeses a pagar de cada treballador, 
revisades i acceptades per un responsable. 

En no usar paper físic es reduirà la despesa de paper a la empresa (estalvi 
econòmic) i l’impacte ecològic. 

 

3.2. Per què el projecte? 
 

He triat realitzar el projecte sobre la gestió de despeses personals per que 
em permet treballar amb una aplicació servidora i una aplicació client, que és el 
més normal avui en dia, i per que dintre de les propostes facilitades m’ha semblat 
el projecte que més tecnologies podia fer servir, el que em permet obtenir una 
experiència més diversa. 

Com l’ús d’aplicacions per mòbil està molt estès, era una oportunitat per 
conèixer millor com funcionen. 

A nivell general aprendré millor sobre el funcionament de Visual Studio i 
les eines que ofereix pel desenvolupament de les aplicacions. 

 

3.3. Estudi de mercat 
 

Existeixen aplicacions que inclouen dietes i despeses per treballadors d’una 
empresa. L’empresa Gespymes ofereix una solució completa més enfocada a 
l’administració de l’empresa que a facilitar la gestió de despeses als propis 
treballadors. 
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Altres productes per la gestió de despeses estan encarats a facilitar el 
pagament de les despeses directament mitjançant tiquets restaurant o targetes 
d’empresa que únicament poden ser usades per finalitats preestablertes. 
L’empresa Edenred ofereix aquest tipus de producte. 
 

A diferència dels anteriors, la solució SGD està enfocada a la gestió de les 
despeses en si i facilitar la seva tramesa a tots els treballadors de empresa. 

 

3.4. Objectius del projecte 
 

L’objectiu és obtenir una solució completa que permeti la gestió personal 
de les despeses a una empresa des de el moment que un treballador obre un full 
de despeses, fins que la persona encarregada de realitzar el pagament el realitza, 
tancant el full i permetent iniciar de nou el procés. Amb aquest objectiu s’ofereix 
una aplicació servidora que aporti connectivitat amb les dades i una aplicació 
client que permeti a cada treballador accedir a les dades per gestionar les 
despeses, i als seus superiors revisar-les i validar-les. 

 

3.4.1. Objectius tècnics 
 

Dividir el projecte en diverses parts i que cadascuna realitzi unes tasques 
concretes per repartir l’ús dels recursos, aportant un correcte funcionament entre 
elles. 

a. El servidor SQL s’encarrega de les dades i aporta els procediments 
emmagatzemats necessaris i els triggers. 
 

b. El servei web és l’enllaç entre el servidor SQL i els clients, aportant els 
mètodes accessoris, sol·licitant l’execució dels procediments 
emmagatzemats i retornant les dades. 
 

c. Els clients han de sol·licitar els serveis del servei web mitjançant el 
contracte i realitzar la interacció amb les dades mitjançant interfície 
d’usuari. 
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3.4.2. Objectius de connectivitat 
 

Tot hi que les empreses acostumen a tindre IP fixe, pot donar-se el cas que 
hi hagi un canvi que impliqui modificar la IP del servidor. Es buscarà aportar una 
solució per a que els diferents usuaris puguin configurar mínimament el servidor 
on es connecten. Només caldrà informar als treballadors quan sigui necessari 
modificar la configuració, amb un email per exemple. 

 

3.4.3. Objectius de presentació 
 

Es busca que la interfície sigui prou clara com per a que els usuaris 
entenguin el seu funcionament complet amb poc ús. Per ajudar a l’usuari es 
mostren les indicacions pertinents per realitzar les possibles accions o notificar 
quan no es puguin dur a terme, de forma que l’usuari sàpiga els motius i pugui 
actuar en conseqüència. Tot sense que afecti les funcionalitats que aporta 
l’aplicació. 

 

4. Requeriments de la solució 
 

Per a que la solució s’adapti correctament a les necessitats de les empreses 
s’han decidit seguir els següents requeriments. 

 

4.1. Funcionals 
 

a. Els usuaris obren l’aplicació client i es validen al sistema introduint 
usuari i contrasenya. 

 
b. Tot usuari validat al sistema té accés a la gestió de les seves despeses 

personals, al calendari de festius i a la configuració de la connexió amb el 
servei web. 

 
c. La gestió de despeses personals permet a tots els usuaris obrir un full de 
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despeses on gestionar les despeses fins que en sol·liciti el pagament. 
 

d. Per despeses amb cost elevat cal adjuntar la factura, que pot ser una 
imatge des de dispositius mòbils  o un altre tipus d’arxiu en equips 
d’escriptori. 

 
e. Els responsables són els encarregats d’autoritzar el pagament de les 

despeses dels seus treballadors i disposen d’una opció al menú on 
visualitzar els fulls de despeses pendents de validar. 

 
f. La validació de despeses dona accés als fulls pendents de validar dels 

treballadors de cada responsable i cada full permet visualitzar les 
despeses associades. 

 
g. Quan els responsables hagin revisat les despeses d’un full, podran validar 

el pagament o rebutjar-lo. Cas de rebutjar-lo caldrà que s’afegeixi el 
motiu. 

 
h. Els responsables també són els encarregats de gestionar el calendari de 

festius i disposaran de les opcions apropiades. 
 

i. Cal un sistema per gestionar els usuaris del sistema. Els usuaris amb 
permisos d’administració podran afegir nous usuaris, permetre l’accés a 
l’aplicació o denegar-lo. 

 
j. Els administradors també s’encarregaran de gestionar els càrrecs i els 

permisos associats, així com els tipus de despeses permesos. 
 

k. Per realitzar el pagament de les despeses, es disposa d’un llistat de fulls 
de despeses autoritzats i pendents de pagament. 

 

4.2. No funcionals 
 

a. Cal que el servidor web disposi de connexió amb la BBDD i que els 
clients disposin de connexió a internet i al servei web. 

 
b. La interfície d’usuari no ha d’estar carregada amb dades per evitar 

confusions amb el seu tractament, ni realitzar càrregues excessives que 
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comportin lentitud o bloquejos de l’aplicació. 
 

c. Les dades s’han de tractar adequadament per evitar la seva pèrdua o 
alterar-les incorrectament. 

 

4.3. Funcionalitats a implementar 

4.3.1. Servidor SQL 
 

a. Cal crear les taules i els procediments emmagatzemats per permetre al 
servei web el tractament de les dades.  

 
b. Els fulls de despeses mostren l’import total de les despeses associades, 

cal crear els triggers necessaris per ajustar l’import total del full quan 
es gestionen les despeses o quan un validador les accepta o rebutja. 

 
 

4.3.2. Servei web 
 

a. Ha de poder realitzar qualsevol gestió que l’usuari sol·liciti mitjançant 
els mètodes del contracte i executar el procediments emmagatzemats a 
la BBDD, retornant les dades al client si cal. 

 
b. Cal que si hi ha errors durant el tractament de les dades, es puguin 

cancel·lar les accions anteriors. Per controlar-ho es treballa amb 
transferències usant “rollback” i “commit”. 

 
c. El control d’excepcions es limita a la modificació de dades a la BBDD. 

La resta d’excepcions es transmeten a la aplicació client que ha 
originat l’acció. 
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4.4. Resultats esperats 
 

El resultat esperat és un producte que aporti totes les funcionalitats 
requerides per poder gestionar les despeses completament des de l’aplicació 
client, amb independència de si es té accés físic al servidor. 

Tot i estar preparat per al seu funcionament, ha de ser fàcilment 
modificable per adaptar-se les necessitats particulars de cada empresa. 

 

4.5. Productes obtinguts 
 

El producte obtingut és la solució SGD completa que aporta tot lo 
necessari per preparar el servidor i les aplicacions client, i inclou els següents 
elements: 

-Arxius per crear la BBDD i deixar-la preparada per iniciar la connexió amb el 
servei web. Realitzen la creació de les taules, procediments i triggers. També 
inclou la creació dels permisos i l’administrador principal amb el seu càrrec. 

-Codi font del servei web i les aplicacions client per equips Windows i mòbils 
WP8. 

-Manual de preparació de l’entorn de treball i el manual d’usuari. 
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4.6. Planificació inicial vs Planificació final  
 

Inicialment s’ha establert una planificació dividint cada tasca en sub-
activitats per planificar el treball de cadascuna, depenent de la dificultat i el 
temps estimat per la seva realització. 

 
Imatge 1a:Diagrama de Gantt 
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Imatge 1b: Diagrama de Gantt 

 
 

No s’ha pogut seguir completament la planificació durant el 
desenvolupament de les aplicacions degut al desconeixement d’algunes 
tecnologies i requerint una cerca d’informació. Posteriorment el 
desenvolupament ha estat més àgil, recuperant parcialment el temps. 

En especial el desenvolupament de l’aplicació per mòbil ha requerit més 
temps, degut al funcionament de les vistes panoràmiques i el funcionament 
asíncron. 
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5. Anàlisis i disseny 

5.1. Requeriments funcionals 
 

En accedir a l’aplicació caldrà disposar de connexió amb el servei web i 
autentificar-se amb usuari (DNI) i contrasenya. Es disposen de 3 intents per 
validar-se o l’ aplicació es tancarà i caldrà obrir-la de nou. 

A partir de la correcta validació s’accedeix al menú principal on hi ha els 
accessos per la gestió de despeses personals i al calendari de festius. Depenent 
dels permisos de l’usuari també s’habiliten les opcions per validar despeses, 
l’administració o la gestió dels festius del calendari. 

També cal una opció per realitzar la configuració de la connexió al servei 
web i una altre per a que el personal encarregat de pagar les despeses pugui 
revisar els fulls validats en espera de pagament i marcar-los com a pagats. 

 

5.1.1. Gestió de despeses personals 
 

a. És l’opció que permet a tots els usuaris gestionar les seves despeses 
personals i hi podrà trobar el full obert i els fulls tancats. 

 
b. Un full obert pot tindre procediments pendents, com estar pendent de 

validació o de pagament. Cas contrari el full estarà tancat. 
 

c. Si no hi ha fulls oberts o amb procediments pendents, es podrà obrir un 
nou full de despeses. 

 
d. El full de despeses obert permet a l’usuari enregistrar les seves despeses 

personals indicant data, import, tipologia i comentaris. Mentre el full 
estigui obert es podran afegir, modificar o eliminar despeses. 
 

e. L’import màxim per una despesa és de 1000000 (un milió), i si es igual 
o superior a 90 caldrà adjuntar la factura. A la resta de despeses l’adjunt 
serà opcional. Els adjunts poden ser com a màxim de 10 Megabytes. 

 
f. Cada despesa permet afegir un comentari de fins a 250 caràcters. 
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g. Quan l’usuari hagi afegit les despeses podrà sol·licitar el seu pagament, 
no permetent que es realitzin més accions sobre el full obert. 

 
h. En sol·licitar el pagament s’afegirà al full la data de la sol·licitud i 

romandrà en espera. 
 

i. Un cop es realitzi el pagament o es negui, el full passarà a estar tancat i 
l’usuari podrà obrir un nou full de despeses. 

 
 

5.1.2. La validació de despeses 
 

a. És l’opció que permet als responsables accedir a les despeses dels seus 
treballadors i on es disposa d’un llistat amb els fulls pendents. 

 
b. A cada full pendent es pot obrir el llistat de despeses associades on 

veure les dades detallades, incloent accés a les factures adjuntes. 
 

c. Si la data d’una despesa coincideix amb una data existent al calendari de 
festius, el color d’aquella despesa serà diferent per distingir-la. 

 
d. Cada despesa por ser acceptada o denegada. Aquelles despeses que 

estiguin denegades no es comptabilitzen a l’import total del full de 
despeses, la resta per defecte estan acceptades i incloses a l’import del 
full. 

 
e. Quan el responsable hagi revisat les despeses podrà decidir si validar o 

rebutjar el pagament del full de despeses, impedint cap més acció per 
part del responsable. 

 
f. Validar un full de despeses implica que es pagaran totes les despeses 

que no s’hagin negat. 
 

g. Denegar un full de despeses implica que no es paga cap despesa, 
independentment de si està acceptada o no. Serà necessari que el 
responsable indiqui el motiu pels quals la rebutja amb un comentari de 
fins a 250 caràcters. 
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h. Els responsables també disposen d’un llistat dels seus treballadors. 
 

5.1.3. L’administració 
 

a. És l’opció que permet als administradors gestionar els usuaris del 
sistema, els càrrecs disponibles i els permisos associats, i els tipus de 
despeses permesos. 

 
b. Pot haver usuaris amb permisos per accedir a l’administració, però sense 

permisos per modificar o afegir dades, només poden visualitzar-les. Són 
usuaris amb permisos de “Tècnic”. 

 
c. Per gestionar els usuaris es disposa d’un llistat amb tots els usuaris 

existents, on poder afegir nous usuaris, modificar els existents o 
permetre l’accés al sistema. 

 
d. Cada treballador ha de disposar d’un nom de fins a 25 caràcters, 

cognoms de fins a 100 caràcters, el càrrec i el responsable. Els 
responsables han de ser usuaris existents o el propi treballador. 

 
e. Cada treballador també ha de tindre un DNI de fins a 20 caràcters que 

realitza funcions d’usuari del sistema i una contrasenya de fins a 16 
caràcters. 

 
f. Els usuaris no es poden eliminar, es poden deshabilitar per bloquejar 

l’accés al sistema o tornar a habilitar. 
 

g. Per gestionar els càrrecs es disposa d’un llistat amb els càrrecs existents, 
des de on es poden afegir o modificar els càrrecs i els seus permisos 
associats.  

 
h. Cada càrrec disposa d’un nom de fins a 25 caràcters i no poden haver 2 

càrrecs amb el mateix nom. 
 

i. Els permisos es creen amb la BBDD, són fixes i no es poden modificar. 
 

j. Els càrrecs no es poden eliminar, es poden modificar, habilitar o 
deshabilitar per permetre la seva assignació als usuaris. 
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k. Per la gestió dels tipus de despeses es disposarà d’un llistat amb els tipus 
existents on poder afegir de nous o modificar els existents. 

 
l. Els tipus de despeses només tenen un nom que els identifica de fins a 25 

caràcters. 
 

m. Igual que els usuaris i els càrrecs, els tipus de despeses no es poden 
eliminar i només es pot permetre o no el seu ús a la gestió de les 
despeses personals dels usuaris.  

 

5.1.4. El calendari de festius 
 

a. Tots els usuaris poden accedir al calendari, on hi ha el llistat de dies 
festius existents. Cada festiu consta d’una data i una descripció de fins 
a 50 caràcters. 
 

b. Els responsables són els encarregats d’afegir o eliminar dies festius i 
disposen de les opcions adients habilitades. 

 
c. Aquelles despeses que la seva data coincideixi amb una de les dates de 

la llista de festius, ho hauran d’indicar als responsables quan 
visualitzin les despeses d’un full pendent de validació. 

 

5.1.5. Pagar les despeses 
 

a. Hi poden accedir aquells usuaris amb permisos de “Financer” i dona 
accés al llistat de fulls de despeses que han estat validats pels 
responsables. 

 
b. Permet marcar com a pagats els fulls pendents de pagament un cop 

s’hagi realitzat el pagament mitjançant les eines establertes per 
l’empresa. 

 
c. Els fulls marcats com a pagats passaran a estar tancats, apareixent al 

llistat de fulls tancats dels usuaris propietaris. 
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5.1.6. Configuració 
 

a. Tots els usuaris hi poden accedir per modificar la configuració o 
verificar funcionament. 
 

b. Permet configurar la IP del servidor i el directori de publicació, que 
aportaran l’accés al servei web. 

 
c. Ha d’informar a l’usuari quan la connexió no es pugui establir. 
 

5.2. Requeriments no-funcionals 

5.2.1. Interfície d’usuari 
 

L’aplicació d’escriptori permet una navegació intuïtiva mitjançant botons i 
selecció amb checkbox, sense una quantitat elevada de formularis i sense 
carregar-los excessivament. L’aplicació de mòbil també treballa principalment 
amb botons i checkbox, però permet navegació vertical i horitzontal mitjançant 
vistes panoràmiques per facilitar la visualització de les llistes. 

Les dades es carreguen en accedir a una pàgina o quan es realitzen 
modificacions. Les consultes al servei treballen amb procediments 
emmagatzemats a la BBDD i retornen les dades adients per evitar l’ús de 
consultes reiterades o amb dades excessives, evitant esperes durant l’ús de 
l’aplicació. 

Al client d’escriptori s’ha implementat una funcionalitat que revisa cada 
cop que s’accedeix a l’aplicació o es retorna al menú principal, la disponibilitat 
del servei web. Si no hi hagués connexió es deshabiliten els botons del menú, 
només permetent tancar l’aplicació o configurar correctament la connexió per 
continuar treballant. 

A l’aplicació de mòbil es verifica la connexió al servei web en iniciar-la i 
en cas d’error s’obrirà automàticament la pantalla per ajustar les dades de 
connexió. Si no s’aconsegueix ajustar la connexió per el seu correcte 
funcionament, no serà possible validar-se per treballar amb l’aplicació. 
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5.2.2. Consultes al servei web 
 

El servei web es limita a executar els procediments de la BBDD i ser 
l’intermediari entre les dades i els clients mitjançant els mètodes i objectes 
definits al contracte. 

Per minimitzar la quantitat de consultes, les dades retornades pels 
procediments estan ajustades a les necessitats de la interfície d’usuari. 

Per exemple, la recerca d’un usuari aporta a més de les pròpies dades 
establertes a la taula d’usuaris de la BBDD, informació sobre el nom del càrrec (a 
més del ID), evitant una segona consulta al servei web per obtenir el nom del 
càrrec. Aquest comportament millora la resposta de l’aplicació client, on l’ús de 
consultes reiterades alenteix el funcionament. 
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5.3. Diagrama de casos d’ús 
 

Els següent diagrama mostra els usos que els diferents usuaris de 
l’aplicació poden realitzar depenent de les seves funcions: 

Imatge 2: Diagrama de casos d’ús 
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5.4. Model conceptual 
 

Els requisits funcionals explicats anteriorment es mostren al següent 
diagrama: 

Imatge 3: Model conceptual 
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5.5. Diagrama d’arquitectura: de l’aplicació / SW / HW  
 

La solució SGD consta d’un servidor SQL, el servidor d’internet que 
allotja el servei web i les aplicacions client. 

Imatge 4: Diagrama d’arquitectura 

  

A la capa de dades el servei web realitza la connexió amb el servidor SQL 
mitjançant ADO.NET i executa els procediments emmagatzemats per gestionar 
les dades. 

La capa de negoci és la intermediària entre la capa de dades i la capa de 
presentació, i es composa pels contractes definits al servei web, que aporten els 
mètodes que els clients poder fer servir.  

Per poder accedir públicament al servei web, cal allotjar-lo a un servidor 
d’internet (IIS). 

A la capa de presentació hi ha les aplicacions clients, que mitjançant la 
interfície d’usuari  permeten la interacció amb les dades i la comunicació amb el 
servei web a través d’internet. 
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5.6. Disseny de la BD / Diagrama E-R  
 

Imatge 5: Diagrama E-R 

 

 

5.6.1. Dissenyi lògic de la BBDD 
 

A continuació s´indiquen les taules i el seu contingut. Els registres que 
poden prendre valor null es troben en cursiva, els que tenen valors únics a una 
taula es troben en negreta i les claus primàries es troben subratllades: 
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Permisos (id, nom, administrar, validar, veure_usuaris, veure_despeses, 
actualitzacio) 

 

Carrecs (id, nom, permisos_id, actualitzacio) 

  {permisos_id} clau forana a Permisos(id) 

 

Usuaris (id, dni, nom, cognoms, carrec_id, responsable_id, contrasenya, 
actualitzacio, habilitat) 

  {responsable_id } clau forana a Usuaris(id) 

  {carrec_id} clau forana a Carrecs(id) 

 

FullDespeses (id, usuari_id, oberta, total, estat, pagar, validada, pagada, 
comentari, actualització) 

  {usuari_id} clau forana a Usuaris(id) 

 

Tipus (id, nom, actualitzacio) 

 

Despeses (id, full_despesa, data, import, tipus_id, adjunt, acceptada, 
comentari, actualitzacio) 

  {full_despesa} clau forana a FullDespeses(id) 

{tipus_id} clau forana a Tipus(id) 

 

Factura (id, despesa_id, actualització) 

  {despesa_id}clau forana a Despeses(id) 

 

Festius (data, descripció, actualitzacio) 
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5.7. Model de classes  
Imatge 6: Model de classes 
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6. Disseny de la interfície d’usuari 
 

A continuació es mostren les diferents pantalles de la solució SGD, tant 

per l´aplicació d’escriptori com per mòbil. 

Algunes de les funcionalitats mostrades a les imatges només estaran 
disponibles per als usuaris amb uns permisos determinats.  

 

6.1. Aplicació d’escriptori 
 

L´aplicació d´escriptori mostra les dades principalment amb grids per 
facilitar la visualització de llistes i els controls principals són botons i checkbox.  

 

6.1.1. Inici de sessió 
 

La primera finestra mostrada serà l´inici de sessió i és llençada 
automàticament pel menú principal en obrir l´aplicació. S´ha d´indicar tant 
l’usuari (DNI del treballador) com la contrasenya.  

Es disposen de 3 intents per accedir correctament o l´aplicació es tancarà i 

caldrà tornar a obrir-la. 

Imatge 7:Escriptori: Validació al sistema                                            
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6.1.2.  Menú principal 
 

Un cop validat al sistema, apareixerà el menú principal amb l’accés a la 

gestió de despeses personals. Si no es tenen permisos, les opcions d´accés a altres 

gestions estaran inhabilitades. 

Els usuaris amb permisos, disposaran d´accés a l´administració del 

sistema, al sistema de validació de despeses i al pagament de despeses. 

Tothom pot accedir al calendari de festius per revisar el llistat, però només 

els responsables podran fer modificacions. 

Imatge 8: Escriptori: Menú principal                                      

 

 

6.1.3. Gestió de despeses 
 

En accedir es mostrarà el full obert de l´usuari o es permetrà obrir un de 

nou si no hi ha cap obert. Permet visualitzar les despeses associades des de on 

poder gestionar-les o sol·licitar-ne el pagament. 
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Imatge 9: Escriptori: Full obert 

 

Es permet obrir el llistat amb les despeses del full, però no realitzar 

modificacions quan el full tingui un procediment iniciat, com estar pendent de 

validació o pagament. 

Imatge 10: Escriptori: Despeses de full obert 

 
 

Als fulls oberts i sense procediments pendents, es permet afegir noves 

despeses indicant-ne les dades i adjuntant la factura si l’import ho requereix. 

També permet modificar o eliminar despeses. 
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Imatge 11: Escriptori: Afegir o modificar despesa 

 
 

Cada usuari disposarà d´un llistat amb els fulls de despeses tancats amb 

les dades de cada full. El camp “Total” fa referència a l´import total de les 

despeses associades al full que no estan denegades. 

 
Imatge 12: Escriptori: Fulls tancats 

 
 

 

 



                         
TFC.NET MEMÒRIA 

 

Alumne: Sergi Sananton Fernandez 
 

29 

6.1.4. Validació de despeses 
 

Quan un responsable accedeix a la validació de despeses, a la pantalla 

principal veurà els fulls pendents de validar, on podrà validar o rebutjar el 

pagament mitjançant els botons adequats i deixar un comentari si es rebutja el 

pagament. 

A la part dreta de la pantalla es mostraran les dades del treballador 

associat a un full de despeses quan es seleccioni. 

 
Imatge 13: Escriptori: Fulls pendents de validar 

 
 

Els fulls pendents permeten accedir a les despeses que tenen associades, 

llegir els comentaris o obrir l’adjunt si en tenen, i marcar aquelles despeses que 

no s´acceptin. Si no es vol acceptar el pagament de cap despesa es pot rebutjar el 

full sencer a la pantalla de fulls pendents. Aquelles despeses realitzades en dates 

senyalades al calendari, apareixeran amb el fons verd per indicar-ho. 
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Imatge 14: Escriptori: Despeses de full pendent de validar 

 

L´aplicació per escriptori també permetrà als validadors veure un llistat 

dels treballadors que el tenen com a responsable. 

Imatge 15: Escriptori: Treballadors d´un responsable 
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6.1.5. Administració  
 

Els administradors podran accedir a la llista d´usuaris del sistema, on 

podran realitzar cerques per DNI o per nom i/o cognoms. També permetrà afegir 

o modificar usuaris. 

Els usuaris amb permisos per només veure usuaris no disposaran de totes 

les opcions. 

Imatge 16: Escriptori: Cerca d’un usuari per nom i cognoms 

 
 

Per afegir usuaris es tindrà una pantalla on indicar les dades personals. El 

càrrec s’establirà amb un desplegable que conté els càrrecs habilitats. 
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Imatge 17: Escriptori: Panell d’administració d’usuaris 

 

Els administradors podran crear i modificar càrrecs, establint els permisos 

adients. Els permisos són invariables. 

Imatge 18: Escriptori: Panell d’administració de càrrecs 

 
 



                         
TFC.NET MEMÒRIA 

 

Alumne: Sergi Sananton Fernandez 
 

33 

Per crear un càrrec caldrà establir un nom i els permisos associats 

mitjançant un desplegable. 

Imatge 19: Escriptori: Afegir o modificar càrrecs 

 

Com els usuaris no poden afegir nous tipus de despeses, els 

administradors seran els encarregats crear els necessaris i permetre el seu ús. Es 

disposarà d’un llistat amb tots els tipus existents on poder realitzar les gestions 

oportunes. 

Imatge 20: Escriptori: Panell d’administració de tipus de despeses
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6.1.6. Calendari festius 
 

Tots els usuaris poden accedir al calendari de festius, però només els 

responsables (identificats al sistema com a validadors) podran eliminar o afegir 

dades. 

Imatge 21: Escriptori: Calendari 
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6.1.7. Pagar despeses 
 

Quan un responsable valida un full pel seu pagament, cal que les persones 

encarregades puguin visualitzar els fulls. Aquesta opció permetrà l’accés al llistat 

de tots els fulls pendents de pagament i marcar-los com a pagats, tancant el full i 

afegint la data de tancament. 

Imatge 22: Escriptori: Fulls pendents de pagament 
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6.1.8. Configurar la connexió 
 

La pantalla de configuració permet ajustar l’aplicació client depenent del 
servidor d’internet, guardar la nova configuració i verificar si les dades de l’arxiu 
de configuració permeten realitzar correctament la connexió amb el servei web. 

Les dades requerides són la IP del servidor d’internet i el directori de 
publicació on es troba allotjat el servei web. 

 

Imatge 23: Escriptori: Configuració incorrecte
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6.2. Aplicació per mòbil 
 

Amb les mateixes funcions que l´aplicació per mòbil, la visualització de 
dades principalment es realitza amb vistes panoràmiques, aprofitant 
l´arrossegament per pantalla. 

 

6.2.1. Configurar la connexió 
 

La pantalla de configuració permet definir el servidor i el servei web quan 
s’executi per primer cop l’aplicació, i cada cop posterior que s’executi i hi hagin 
hagut canvis que impedeixin la correcta comunicació amb el servei web. 

 

Imatge 24: Mòbil: Configuració de la connexió al servei web 
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6.2.2. Inici de sessió 
 

En obrir l´aplicació caldrà indicar usuari i contrasenya per accedir al 

sistema. Es disposa de 3 intents per validar-se correctament o l’aplicació es 

tancarà i caldrà tornar a obrir-la. 

 
Imatge 25: Mòbil: Inici sessió 
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6.2.3. Menú principal 
 

Permetrà a tots els usuaris gestionar les despeses personals i accedir al 

calendari de festius, però només aquells autoritzats podran accedir a la validació 

de despeses, l´administració o al pagament de despeses. 

Imatge 26: Mòbil: Menú principal 
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6.2.4. Gestió de despeses 
 

La pantalla inicial serà el full obert de cada usuari i si no n´hi ha cap, es 

permetrà obrir un de nou. 

Imatge 27: Mòbil: Full obert 

 
 

Es pot accedir al llistat de despeses per visualitza-les verticalment i permet 

afegir, eliminar o modificar, sempre que el full no estigui tancat o amb un procés 

pendent. 
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 Imatge 28: Mòbil: Despeses de full obert 

 
 

Cada despesa ha de disposar de data, import i tipologia com a 

mínim. Els tipus de despeses es seleccionen d’un llistat amb els tipus 

habilitats. Opcionalment poden tindre un adjunt i/o un comentari. 

 
Imatge 29: Mòbil: Afegir i modificar despesa                                                    
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A la pantalla principal de la gestió de despeses i horitzontalment, es pot 

accedir a la llista de fulls tancats, que permet visualitzar les despeses 

associades. 

 
Imatge 30: Mòbil: Fulls tancats 
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6.2.5. Validació de despeses 
 

Els responsables (validadors) tindran com a pantalla principal un llistat 

vertical amb els fulls pendents, on podran seleccionar un per veure les despeses 

associades o validar/rebutjar el pagament dels fulls. 

 
 Imatge 31: Mòbil: Fulls pendents validació 

 
 

 

Al llistat de despeses, apareixeran verticalment i es podran seleccionar 

aquelles en que no s´accepti el pagament. També permet visualitzar els adjunts si 

n´hi ha. 

Quan una despesa coincideixi amb una data del calendari de festius, es 

mostrarà amb fons verd per indicar-ho. 
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Imatge 32: Mòbil: Despeses pendents validació 
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6.2.6. Administració 

 

El menú principal dels administradors constarà del llistat d´usuaris 

existents, on es permetrà afegir, modificar, habilitar o deshabilitar usuaris, si es 

disposen dels permisos adients. 

 Imatge 33: Mòbil: Llista d’usuaris 
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La pantalla de gestió de cada usuari constarà de les dades personals i 

accessos per seleccionar el càrrec i el responsable. 

Imatge 34: Mòbil: Afegir/Modificar usuari  
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Horitzontalment s’accedeix al llistat de càrrecs on es poden afegir nous 

càrrecs o realitzar la selecció per modificar, habilitar o deshabilitar càrrecs 

existents. 

 
Imatge 35: Mòbil: Seleccionar càrrec 
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Per omplir o modificar els càrrecs es disposarà d’una pantalla on establir 

el nom i assignar els permisos. 

 

Imatge 36: Mòbil: Afegir o modificar càrrec 
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L’última finestra de navegació horitzontal mostra el llistat de tipus de 
despeses, on es permetrà afegir nous tipus, modificar els existents o establir quins 
tipus poden fer servir els usuaris a les seves despeses personals.  

 

Imatge 37: Mòbil: Llista tipus de despeses 
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6.2.7. Calendari festius 
 

Tots els usuaris podran accedir a la llista de festius, i aquells amb els 

permisos adients (responsables), podran afegir nous festius o eliminar-los. 

Imatge 38: Mòbil: Llista festiu                  Imatge 39: Mòbil. Afegir festiu 

       

 

6.2.8. Pagar despeses 
 

Mostra el llistat dels fulls de despeses pendents de pagament i que han 
estat validats pels responsables de cada treballador per ser pagats. 

Permet marcar els fulls pagats, establint la data de pagament com la data 
al moment que es selecciona com a pagada a l’aplicació, tancant el full i 
permetent a l’usuari propietari obrir un nou full de despeses. 
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Imatge 40: Mòbil: Llistat de fulls pendents de pagar 

 

 

7. SW utilitzat 
 

·Visual Studio 2012: Pel desenvolupament del servei web i l’aplicació 
d’escriptori. 

·SQL Server 2008 R2: Com a servidor de base de dades. 

·SQL Server Manager Studio: Per treballar amb la BBDD. 

·VMware Workstation 10: Per emular sistemes operatius. 

·Windows 7: Com a SO per VS 2012 i l’execució del client d’escriptori. 

·Windows 8 Pro x64: Com a SO per instal·lar el SDK de WP8. 

·WP8 SDK: Pel desenvolupament i execució (a l’emulador) de l’aplicació per 
mòbil. El SDK inclou Visual Studio Express 2012 per Windows Phone. 

·Magic Draw, Dia, Microsoft Visio i Microsoft Project: Per la realització de 
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diagrames.  

·Camtasia Studio 8: Per la gravació de la presentació 

 

8. Avaluació de costos 
 

 

  Hores Cost/Hora Cost 
Planificació 9 20 € 180 € 
Anàlisis 42 45 € 1.890 € 
Disseny 42 45 € 1.890 € 
Desenvolupament 82 35 € 2.870 € 
Documentació i probes 43 30 € 1.290 € 
Total 218   8.120 € 

 

 El desenvolupament inclou les aplicacions WCF, WFA i WPA. 
 

 La documentació es correspon a la redacció de la preparació de l’entorn de 
treball, el manual d’usuari,  la presentació i la finalització de la memòria a 
partir de la PAC3. 

 

9. Treball futur 
 

 Dotar d’interfície gràfica al servei web per monitoritzar el funcionament i 
permetre realitzar ajustos bàsics, com les dades per la connexió al servidor 
SQL. 
 

 Cal millorar l’aspecte visual de la interfície d’usuari a les aplicacions client. 
 

 El pagament de despeses es pot ampliar per oferir el servei real de pagament 
amb una entitat bancària. Caldria contractar el servei i disposar de les dades 
necessàries per efectuar les accions. 
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 Permetre l’ús de l’aplicació sense connexió a internet mitjançant SQLite per 
treballar en local i que al moment de disposar de connexió automàticament es 
sincronitzin les dades.  

 
 Habilitar una opció per a que els treballadors puguin modificar la contrasenya 

sense dependre d’un administrador. 
 

 Poder canviar l’usuari de l’aplicació client sense haver de reobrir l’aplicació. 
 

10. Modificacions d’última hora 
 

Els següents canvis s’han realitzat entre l’entrega de la PAC 3 i l’entrega 
final: 

1. Corregides errades ortogràfiques a les aplicacions client. 
 

2. Arreglat un error que impedia modificar un usuari quan es realitzava la 
modificació del seu DNI i l’usuari era el propi responsable, a l’aplicació 
client per escriptori. 
 

3. Modificada la visió del llistat dels tipus de despeses a l’aplicació client per 
WP8. 
 

4. Afegit text de “Descripció” a la pantalla per afegir un festiu al calendari i 
ajustada la mida del botó per cancel·lar, a l’aplicació client per WP8. 
 

5. Corregit error que permetia a un usuari amb permisos de “Financer”, 
accedir al llistat de pagaments quan es perdia la connexió amb el servei 
web si s’havia validat correctament al sistema, a l’aplicació client per 
escriptori. 
 

6. Modificat el format en que es mostra la informació dels treballadors quan 
un responsable accedeix a la validació i selecciona una cel·la d’un full 
pendent, a l’aplicació client d’escriptori. 
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11. Conclusions 
 

El funcionament del servei web m’ha semblat senzill i per poder establir 
les connexions amb el client s’ha pogut aconseguir amb una mica de cerca 
d’informació. El més difícil ha estat detectar els problemes amb el Firewall i el 
NAT del router quan es treballava amb la IP externa. 

Pel desenvolupament dels formularis m’ha semblat de molta ajuda Visual 
Studio i en especial l’ús dels grids, que aporten moltes comoditats a l’hora de 
mostrar les dades o implementar altres controls. 

L’ús de WP8 no m’ha agradat gaire, per que només permet realitzar 
connexió asíncrona amb el servei web i no ha estat possible realitzar-ho de forma 
síncrona amb l’ús d’events i tasques, amb la posterior complexitat a l’hora de 
tractar les dades i la seva visualització per pantalla. 

Tampoc m’ha agradat que l’emulador de WP8 no permeti realitzar algunes 
consultes bàsiques com la verificació de la connexió amb internet. No saber fins 
a quin punt es fiable l’emulador aporta inquietud si l’aplicació ha d’acabar 
funcionant a un mòbil real, per que es desconeixen els possibles efectes. 

Tot i això, estic satisfet d’haver pogut treballar amb WP8 per que l’ús del 
mòbil avui en dia està molt excés i he pogut practicar amb ell. 

En general estic satisfet amb la solució presentada per que s’han pogut 
assolir les funcionalitats esperades. M’he familiaritzat més amb el IDE i he pogut 
obtenir experiència treballant una aplicació de una certa complexitat pel 
desconeixement sobre les tecnologies i el llenguatge emprat. 
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