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Abstract 
 

Aquest projecte es basa en la remodelació i reestructuració d'un lloc web corporatiu adequant i 
personalitzant el lloc d’acord amb les necessitats de l'empresa.  
 
El lloc web és una eina que es basa en la comunicació de l'empresa amb els treballadors i amb 
possibles clients des de qualsevol part del mon i per sobre de tot, en qualsevol moment, amb un accés 
ràpid, senzill i útil. Amb una programació web ampliable i optimitzable i amb un gestor de continguts 
que ofereix moltes oportunitats. Tot això seguint les regles marcades per als procediments ISO9001 i 
EN9100. 
 
Per tal de conèixer els objectius i la problemàtica de l’empresa s’ha de descriure al detall com treballa, 
per a qui i el sector al que pertany i amb això, els possibles mètodes de resolució del problema. Rücker 
Lypsa es una empresa de serveis del sector automobilístic que en aquest moment arriba a més de 500 
treballadors. Rücker Lypsa, després de la inclusió en el grup EDAG, no només treballa amb empreses 
nacionals sinó que s’obre pas al sector xinés i alemany, per tant, les exigències d’una bona imatge de 
cara al exterior son claus. Aquest projecte ha tractat de realitzar un lloc web, d’acord amb les directrius 
del grup EDAG, que estigui a l’altura d’una empresa líder en serveis d’enginyeria. 
 
Anglès: 
 
The project is based on the creation, modification and re-structuration of a professional and corporative 

website adapting the website in agreement with the company business requirements.  

This website is a professional tool based on the communication between Business Company with 

employers and possible clients from anywhere and anytime with a faster, easier and useful access with 

an expandable and adapted programation besides a CMS (Content Management System) that both of 

them give a lot of opportunities to obtain a great site. All of this following are rules marked by ISO9001 

and EN9100 processes. 

    

To know the objectives and problems of a company, we need to describe some details about how it 

works, who works in it and which their industrial sector is. Knowing all of these facts makes easier to 

find solutions for the problem. Rücker Lypsa is a services company in the automobilist sector that in 

this moment have around 500 employees. Rücker Lypsa, after their entrance in the EDAG group, does 

not only works with national companies. Now, it works with an international Chinese and another 

Germany companies around the world, therefore, the requirements of the impressive and competitive 

image against other companies is a key to be the best. This Project try to make a website, according to 

EDAG group guidelines, up to a company leader in engineering services. 
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Paraules clau 

Rücker Lypsa : L’empresa va ésser fundada l’any 1984 i al 2004 amb la fusió de les dues 
empreses que donen lloc al seu nom actual. Aquesta fusió va donar lloc a Rücker Lypsa que va 
aconseguir posicionar-se com una de les millors enginyeries del mercat de serveis 
automobilístics. 
 
Rücker Lypsa són líders en el disseny de prototips, modelatge, desenvolupament de carrosseria 
i acabats així com el desenvolupament elèctric del cotxe amb clients tan importants com SEAT, 
NISSAN, VOLKSWAGEN. 
 
Actualment, Rücker Lypsa té més de 500 empleats per tal de donar serveis als seus clients. 
 
Joomla : És un sistema de gestió de continguts de manera interactiva amb l’usuari i amb 
capacitat per desenvolupar llocs web dinàmics de manera senzilla. Cal dir que és un software 
lliure distribuït amb una llicència GPL. 
 
Software Lliure:  Correspon a la definició del software que respecta els drets dels usuaris que 
han adquirit el programa i es refereix a la seguretat dels usuaris d’executar, copiar, estudiar i 
distribuir el software atorgant als usuaris totes les llibertats de manera adequada. 
 
Llicència GPL:  És la més utilitzada actualment en el món del software i garanteix als usuaris 
finals la llibertat d’utilitzar, estudiar, compartir i modificar el software. Aquesta llicència és 
copyleft, o sigui, que tots el programes que sorgeixin d’algun software amb llicència GPL s’han 
de distribuir sota la mateixa llicència. 
 
Gestió documental : és un agrupament de normes tècniques utilitzades per administrar un flux 
de documents de tot tipus en una organització o empresa. També han de permetre les 
funcions d’eliminació, recuperació i conservació dels documents dins d’una empresa. 
ISO9001 i EN9100: Qualsevol de les dues es tradueix com un sistema de qualitat unificat. 
 
Aquest sistema de qualitat és un model a seguir per a l’assegurament de la qualitat en el 
disseny, desenvolupament, producció, instal·lació i servei. En el cas de ISO9001 és un sistema 
elaborat per la organització internacional per a l’estandardització i està orientada per a 
l’aplicació de sistemes de gestió dintre de l’organització interna. Per altra banda, EN9100 està 
orientada a empreses o organitzacions de caire aeronàutic i és un sistema que garanteix la 
qualitat per al mercat aeroespacial. 
 
CMS: Els CMS són uns sistemes de gestió de continguts web que donen suport a la creació i 
administració de continguts i que permeten gestionar de manera independent el contingut i el 
disseny de la pàgina. També són útils a l’hora de mantenir la compatibilitat en els diferents 
navegadors. 
 
Models i prototips:  el “concept car” o automòbil conceptual (prototip) és un desenvolupament 
per part de les empreses pioneres del sector automobilístic com SEAT, NISSAN o Volkswagen 
on un fabricant mostra i presenta les noves tendències o models per al disseny de l’automòbil. 
Enginyeria del desenvolupament del producte (Body engineering): El “Body engineering” com 
a tal s’entén com el desenvolupament total del automòbil en totes les seves parts, cockpit, 
carrosseria, acabats interiors i exteriors... Aquest és el treball i el nucli principal on treballa 
Rücker per a les principals empreses del sector automobilístic i a més actualment amb 
empreses xineses i txeques. 
 
CAD:  Rücker Lypsa treballa des de fa molt de temps amb els principals software de 
desenvolupament en CAD (Computer – Aided Drafting). El software per a realitzar treballs de 
CAD pot variar segons el camp on volem actuar, en una vessant de disseny el software que 
s’utilitza a Rücker és Alias Studio 2014, per altra banda, quan el que volem realitzar és un 
producte amb una geometria i superfície normalment es treballa amb el software anomenat 
CATIA. 
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Introducció 

1.Introducció 

Aquest projecte consistirà en el desenvolupament, re-estructuració i remodelatge d’un lloc web on una 

empresa pot promocionar-se de cara a l’exterior amb un propòsit clar d’arribar als treballadors de la 

mateixa i als possibles clients. 

 

Avui dia, tenir ben estructurada i desenvolupada la pàgina web d’una empresa ja sigui del sector que 

sigui és una peça clau per a la promoció i la posada en escena dins d’una eina molt útil com és internet. 

Aquest lloc web canalitzarà els possibles clients i treballadors per a que trobin la informació necessària 

de manera fàcil i ràpida. Amb això es vol aconseguir un canvi d’imatge a internet i de manera global 

arran la fusió amb el grup EDAG de l’empresa Rücker Lypsa. 

 

També s’ha de valorar la importància de tenir la informació en un lloc segur i accessible per a qualsevol 

persona en qualsevol moment i des de qualsevol part del món, aquest és un dels objectius clau dintre 

d’aquest projecte.    

 

Aquesta empresa treballa amb seus a gairebé tot el món desprès de la seva unió al grup EDAG i per 

això no només necessiten que la informació estigui ben estructurada sinó que també necessiten un 

accés eficient global. 

 

Actualment, les empreses més importants del país i del món és caracteritzen per gestionar els seus 

websites per mitjà d’empreses que es dediquen a posicionament i treball SEO i SEM. Aquest perfil de 

treballador com el “community manager” és un perfil que sorgeix de la necessitat de tenir un bon 

posicionament dins del món d’Internet i per tal de ser més “visibles” a la xarxa. 

 

Amb els avenços de les tecnologies cada vegada neixen més assistents o gestors de continguts que 

ajuden als programadors o desenvolupadors web a realitzar aquests treballs d’una manera més fàcil i 

lleugera. La diferència entre un website qualsevol i el nostre és que es realitzarà una web totalment 

personalitzada al gust de l’empresa i intentant satisfer les possibles necessitats a cada moment. 

 

D’aquesta manera hem aconseguit que neixi un projecte que ajudarà a l’empresa a adaptar-se a les 

noves tecnologies i als nous temps i permetrà créixer a l’empresa a nivell global, que comença a 

prendre importància degut a la seva important internacionalització. 

 

Aquest projecte es caracteritza també per deixar moltes portes obertes a la utilització del mateix 

website per a qualsevol feina o gestió documental dins de l’empresa, però aquest apartat correspondrà 

a les línies d’ampliació on residiran totes les possibilitats del website en un futur pròxim i no tan pròxim. 
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2.Descripció 

Actualment, el punt de partida des del que avancem és la pàgina web actual de Rücker Lypsa, aquesta 

pàgina es caracteritza per ésser gestionada a través del gestor de continguts Wordpress.  

 

La inestabilitat del sistema on es allotjada i la pèrdua del tècnic desenvolupador del website ha obligat 

a l’empresa a gestionar la creació d’un nou model/pàgina web per tal de tenir controlat, actualitzat i 

sobretot documentat el website de l’empresa per tal que no torni a passar ara que ha donat un pas de 

gegant amb la seva internacionalització. 

A continuació disposem d’algunes pàgines actuals de la web desenvolupada en Wordpress: 

 

 

 
Figura 1: Web Rücker Lypsa Wordpress 

 

 

 
Figura 2: Web Rücker Lypsa Wordpress 2 

 

Des del punt de vista formal, el website és un lloc sense gaires retocs visuals i molt simple per a tractar 

de descriure el que és una gran empresa d’enginyeria industrial i de disseny d’automòbils com Rücker 

Lypsa. 
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Per això sorgeix la necessitat d’actualitzar la pàgina adequant-se als requisits actuals de l’empresa. A 

causa del creixement que ha sofert Rücker Lypsa durant l’últim any s’ha de remodelar, reestructurar i 

desenvolupar un website amb moltes oportunitats d’ampliació en el futur i amb una cara nova per a 

que es faci notable el canvi enfront els usuaris/clients de l’empresa a la xarxa. 

 

Per analitzar la necessitat que abans esmentàvem s’han de tenir en compte els diferents problemes 

que s’han heretat del procés anterior i de la web anterior al projecte. A continuació fem referència a 

diversos punts a arreglar i a tenir en compte per a la nova web: 

 

1. La implementació del lloc web es va fer sense establir un tutorial o un manual sobre quin és el 
procediment a seguir per a qualsevol canvi i com estava organitzada la web i perquè. 

 
2. Els desenvolupadors anteriors van introduir canvis dins del codi i van provocar desajustos amb 

la compatibilitat del website amb els diferents navegadors. 
 

3. Els usuaris no poden editar les pàgines ja que no tenen usuaris creats ni tenen la formació 
adequada per modificar la web. 

 
4. Imatge molt desfasada enfront la competència i desacord amb el departament de màrqueting 

i imatge del grup. 
 

5. No hi ha concordança amb les directrius marcades per al grup EDAG, grup al que pertany 
Rücker Lypsa. 

 
6. No té un codi clar i amb facilitat de modificació per part d’usuaris experts. 

 
7. Poca actualització de la pàgina amb continguts actuals i d’interès i molt poca integració amb 

les xarxes socials. 
 

8. No hi ha treball SEO per a una millor ubicació de la pàgina a Internet. 
 

9. Cap documentació sobre l’estructuració de la web. 
 

10. Buscador intern a la web actual sense cap tipus d’utilitat. 

 
La importància d’una bona imatge de cara a l’exterior dintre d’una gran empresa de serveis d’enginyeria 

com Rücker Lypsa comença a ésser essencial. El creixement continu de Rücker ha forçat a que la 

seva imatge de cara a l’exterior sigui clau en la seva intenció d’internacionalitzar-se i donar els seus 

serveis a projectes arreu de tot el mon (actualment treballen amb projectes xinesos i alemanys entre 

d’altres). 

 

Amb aquest projecte s’ha aconseguit donar una solució que passa per el desenvolupament del nou 

website amb una eina que pugui donar peu a possibles modificacions posteriors de manera senzilla i 

clara. Aquesta eina que s’ha escollit ha sigut un gestor de continguts com Joomla. I també, de cara a 

gestionar els possibles problemes futurs amb la programació i desenvolupament, s’ha volgut 

documentar exhaustivament amb aquest treball escrit el projecte del nou website així evitarem els 

errors comesos anteriorment causats per la marxa de l’informàtic que s’encarregava de la pàgina web 

i el desconeixement del CMS Wordpress. 
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La resolució del projecte ens permetrà donar una nova imatge corporativa de cara a l’exterior i a 

possibles clients de Rücker Lypsa de manera estructurada i d’acord amb les directrius estipulades per 

la gerència del grup EDAG. Amb aquest producte final aconseguit a través del CMS Joomla donarà un 

salt de qualitat que aglutinarà algunes de les següents característiques principals: 

 

• Fàcil modificació a posteriori. 
• Fàcil adaptació a dispositius portàtils a través del CMS. 
• Ràpida aplicació de canvis online. 
• Documentació a internet, constant i actualitzada. 
• Connexió amb les principals xarxes socials. 
• Aplicació de mòduls nous de manera ràpida i adequant-se a les necessitats. 
• Seguretat i copies constants del software. 
• Personalitzable. 
• Treball SEO i indexació a la xarxa. 
• Gestió d’usuaris senzilla. 

 
En definitiva, el producte final que obtindrem satisfarà la major part de les necessitats del client, 

en el nostre cas la mateixa empresa i juntament amb el departament d’informàtica s’aconseguirà 

adaptar aquest website als requisits de l’empresa a mesura que sorgeixin més possibilitats d’ampliació 

i altres possibles línies de futur. 
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3. Objectius generals 

L’objectiu d’aquest treball és enfortir la imatge que es projecta de Rücker Lypsa en el món 
començant per l’àmbit web, àmbit forçament utilitzat pel sector automobilístic els darrers 
anys. 
 
El principi SMART ens porta en resumides comptes a les següents conclusions sobre com ha 
d’ésser definit un objectiu: 
 

1. L’objectiu ha d’ésser concret i específic, s’ha de definir clarament el que es vol fer. 
ESPECIFICACIÓ. 

 
2. S’ha de poder mesurar i avaluar el progrés del treball i el resultat final. MESURABILITAT. 

 
3. Ha d’ésser un objectiu definit, assolible, realista i tenir clar que es pot assumir en el temps del 

que disposem. ASSOLIBLE. 
 

4. L’objectiu ha d’ésser rellevant, ha de ser important tant per a l’estudiant, l’usuari final i la 
comunitat. RELLEVÀNCIA. 

 
5. I per últim s’ha de poder acabar en el temps disposat, s’ha de tenir en compte els costos tant 

de temps com d’esforços i fer una estimació sobre si realment es podrà arribar o no. TEMPS 
DE REALITZACIÓ o Time-bound. 

 

3.1.Objectius principals 

Objectius de l'aplicació/producte/servei: 
 

O1) Comprendre les directrius marcades des del grup EDAG agafant de model la seva 
pàgina web i distribuir i estructurar la informació d’acord amb els principis del grup. 
 
O2) Compatibilitat del lloc web amb els principals navegadors. 
 
O3) Documentar àmpliament la reestructuració de la web per a donar més facilitats en cas de 
canvis futurs. 
 
O4) Relacionar el correu del departament d’IT amb el lloc web per tal d’esbrinar possibles 
problemes o errors en la posada en marxa de la web. 
 
O5) Ser tan accessible com sigui possible a les xarxes socials principals com Linkedin, 
Facebook, Xing, Infojobs o twitter entre d’altres i connectar-les amb el nostre website. 

 

Objectius per al client/usuari: 

O6) Permetre la possibilitat d’accedir a la àrea privada per als treballadors de Rücker Lypsa. 
 
O7) Permetre la possibilitat d’inscriure’s a les diferents ofertes de treball que ofereix Rücker 
Lypsa a través del portal Mentor. 

 

Objectius personals de l'autor del TF: 
 

O8) Desenvolupar el website en un CMS des de zero. 
 
O9) Aprendre a gestionar un website des de un gestor com Joomla. 
 
O10) Aconseguir solvència alhora de resoldre problemes webs reals. 
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3.2.Objectius secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen el TF. 
 

O11) El website ha de poder-se llegir en diferents idiomes, els imprescindibles: Català, 
Castellà, Anglès i Alemany. 
 
O12) Permetre mantenir un apartat de notícies de l’empresa que puguin gestionar usuaris 
específics del departament de màrqueting. 
 
O13) Realitzar un treball SEO per a un millor posicionament i indexació de la pàgina a internet. 
 
O14) Gestió d’usuaris per a efectuar canvis en les imatges corporatives que omplen el lloc web 
i que requereixen canvis i actualitzacions continues. 

 
El segon punt correspon a l’abast del projecte, que fa referència al límit sobre on arribarà el 
nostre treball, per tant, després d’haver explicat els objectius crec que queda bastant clar on 
volem arribar. 
 
La especificació de l’abast ha de correspondre a la transició d’un lloc web programat en 
Wordpress i sense actualitzar a un entorn en Joomla que interactua amb els usuaris que 
accedeixen al web. Cal dir que el projecte ha d’ésser una eina que després s’actualitzi amb el 
temps segons les necessitats de l’empresa i per tant el cicle de vida del projecte és molt llarg i 
l’abast anirà canviant. És un projecte que realment no acaba encara que l’abast per a aquest 
treball és limitat.  
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4. Metodologia i procés de treball 

4.1.Metodologia de treball 

Per a tractar de solucionar el problema que es presentava de l’anterior intranet es van plantejar dos 

opcions o dos metodologies a seguir per a poder resoldre els problemes que es plantegen: 

• Introduir canvis significatius a l’antiga web i intentar modificar-la seguint, com sempre, les 
directrius del grup EDAG i seguint amb l’antic CMS, WORDPRESS. 
 

• Crear i desenvolupar una nova pàgina que pugui ésser documentada des de zero i en la 
que sigui fàcil i àgil realitzar modificacions per qualsevol usuari del departament 
d’informàtica. 

 

Desprès de realitzar una valoració inicial per tot el departament d’informàtica en conjunt, es va acordar 

amb el cap de departament que la millor opció era la de procedir a crear i desenvolupar una nova 

pàgina amb l’ajut d’un CMS que ens donés les pautes i la facilitat per a poder implementar la pàgina al 

nostre gust i a més a més, ens ampliés les possibilitats de futures modificacions. 

 

Aquesta opció ens beneficiava ja que ens donava l’oportunitat de crear des de zero, no ens posava 

través a les directrius d’EDAG i permetia documentar el projecte exhaustivament des de les fases 

inicials passant per les de desenvolupament i les proves o tests finals. Aquesta part de documentació 

s’aconseguiria per mitjà d’aquesta memòria escrita i ens evitaria els problemes que ens havia ocasionat 

la no documentació de l’antiga web realitzada en Wordpress. 

 

Per tant, desprès de la primera pressa de decisions, el projecte s’ha de dividir en diverses fases per al 

correcte desenvolupament: 

 

• Fase de planificació o inicial: Es tracta d’establir com l’equip de treball haurà de satisfer les 
restriccions de prestacions, planificació temporal i cost. Una bona planificació donarà 
consistència al projecte i evitaria els possibles retards i entrebancs que són per altra part 
inevitables. 
 

• Fase d’execució: On es representa el conjunt de tasques a realitzar per que suposen la 
realització del propi projecte, l’execució de l’obre que s’estigui tractant en el projecte. Aquesta 
fase respon a les característiques tècniques específiques de cada tipus de projecte i suposa 
gestionar els recursos de forma adequada per a desenvolupar amb èxit la tasca en qüestió. 
Cada tipus de projecte respon en aquest punt a la seva tecnologia, en el nostre cas els CMS 
per a desenvolupadors web (Joomla). 

 
• Fase d’entrega o tancament: tot projecte està destinat a finalitzar en un període determinat de 

temps, acabant en l’entrega de l’obra al client o en el nostre cas en la posada en marxa online 
de la nostra pagina web. Dintre d’aquesta fase entraria la comprovació del funcionament 
adequat del sistema o el website i també no solament representa la culminació del projecte 
sinó que també les dificultats que solen presentar-se en la pràctica, allunyant-se 
excessivament del període acordat i provocant endarreriment i costos imprevistos, a vegades 
inassolibles per l’inversor. 

 

Cal dir que la metodologia a seguir havia d’esser una metodologia àgil ja que el client, en el nostre 

cas la direcció de l’empresa i el departament de màrqueting canviaven els requeriments 
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contínuament i en el cas de no seguir un procés de treball iteratiu aquests canvis haurien suposat 

grans problemes a la llarga. 

4.2.Metodologia de recerca 

Actualment les principals fonts d’informació provenen d’Internet i en el nostre cas que hem de 

desenvolupar un lloc web no en serà de diferent encara que n’hi ha diversos punts que ens han ajudat 

molt en la recerca d’informació. 

Des del minut zero la pàgina web que ens ha donat l’oportunitat de tenir al nostre abast un munt de 

mòduls, plugins i aplicacions per a la nostre web en el CMS en el que treballem ha sigut 

http://extensions.joomla.org/.  

 

Amb el procés bàsic de baixada d’un .zip a l’ordinador i la corresponen instal·lació posterior amb 

senzills passos ens dona l’oportunitat de trobar infinitat de mòduls que s’adapten a la nostra pàgina ja 

siguin de pagament o totalment gratuïts. 

 

A més d’aquesta pàgina hi ha molta informació a la xarxa sobre com posar en marxa un projecte en 

Joomla i quins són els millors mòduls per instal·lar segons el tipus de pàgina que volem desenvolupar. 

 

Amb aquesta informació es va realitzar un disseny previ i un prototipus de la web on a mesura que 

s’avançava els diferents mòduls s’anaven consolidant.  

4.3.Recursos 

Per tal d’assolir l’objectiu de tenir una web adequada a les necessitats d’una empresa d’aquest nivell 

en tenim molts recursos, tant econòmics com a nivell de hardware i software encara que per aquest 

projecte el cost del desenvolupament, posada en marxa, planificació, disseny i de més processos que 

realment requereixen esforços importants a nivell humà i econòmic els he realitzat jo. Per tant, el cost 

per a l’empresa ha sigut zero, però en la posterior implementació i posada en marxa substituint la web 

actual es podrà veure realment un cost econòmic i humà més gran. 

 

Per a la realització del projecte bàsicament hem comptat amb un hosting a www.one.com que ens 

oferien gratis durant un any. El domini també era provisional ja que des de l’empresa ens prohibien la 

creació en paral·lel de les dues pàgines online per evitar possibles confusions. 

 

I per aquest motiu la pàgina adquireix el nom de www.designauto.es en compte de 

www.rueckerlypsa.es. 

 

Amb aquests recursos i alguns manuals de Joomla per internet com 

http://www.joomlaspanish.org/noticias/196-tutoriales.html, 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales.html o http://ayudajoomla.com/joomla/tutorial-joomla-2-

5.html s’ha aconseguit desenvolupar amb seguretat i pas a pas el projecte. 
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5.Planificació 

L’apartat de planificació ens farà conèixer el conjunt d’activitats a desenvolupar per a la finalització 
correcta del projecte. També s’explicaran les fases en les que es descompon el projecte i es farà de 
manera gràfica i amb ajut de programari especialitzat com Microsoft Project o DIA. 
 
Dintre d’aquest apartat i adjuntant la planificació directament de Microsoft Project s’inclouran les 
tasques i punts de control del projecte, recursos, calendari, avaluació de riscos i pressupost del 
projecte. Així mateix, també es recolliran tot tipus de variables que pogueren afectar al correcte 
desenvolupament i finalització del projecte.  
 
Seguidament a la pàgina que segueix a continuació es mostrarà un diagrama de les tasques i la 
subdivisió d’aquestes acompanyat més endavant pel propi calendari del projecte, recursos emprats en 
cas d’haver-ho implementat amb un equip de desenvolupament i qui seria el rol de cadascun dels 
components de l’equip. 
 
Una bona planificació també comporta una bona tasca en l’avaluació de riscos que farà més sòlid el 
projecte i tractarà de treure possibles traves del camí inclús avanç de que aquests problemes puguin 
sorgir. 
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5.1.Fites i dates clau 

 

Taula 1: Fites del projecte 
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5.2.Diagrama de Gantt 

 
Figura 4: Diagrama de Gantt 

 

Com es pot veure el projecte ha seguit una planificació lineal on al final de cada fita es revisava tot el 

treball realitzat i s’avançava fins al següent punt, però tot i aquesta execució tan lineal cada quinzena 

es realitzava una reunió per tal de fer un seguiment del projecte i veure si n’hi havia petits canvis i 

incorporar-los d’aquesta manera a la planificació ja que com aquests canvis es produïen molt sovint no 

podíem esperar al final de la consecució de la fita per a portar-los a terme. Ens suposaria una pèrdua 

de temps i el cost seria molt elevat ja que aquests canvis si no s’introduïen en el moment o en un 

període breu de temps a la llarga podrien representar l’abandonament del projecte. 
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6.Pressupost 

 

Aquest apartat el tractarem com si els pressupostos els estiguessin realitzant un grup de 

desenvolupadors professionals amb el seu cap de projecte, el programador web, l’analista i de més 

treballadors que s’han d’implicar en un projecte d’aquesta magnitud. 

 

Sense la suposició d’aquest equip de treball no existiria l’apartat de costos o pressupost ja que el cost 

per a l’empresa de la realització d’aquesta pàgina per part de l’autor d’aquest treball es zero, únicament 

podríem suposar com a despesa el sou del treballador. 

 

A continuació farem referència als recursos humans dels que disposarem i en quines parts del projecte 

ens farien falta. 

 

6.1.Equip humà 

Els recursos humans els dividirem en una taula que ens mostrarà el cost per hora de cadascun dels 

integrants del nostre equip i després realitzarem una breu descripció de la funció de cadascun dels 

treballadors del grup i la seva presencia durant tot el projecte. 

 

Recursos del projecte  

 

Programador web 

 

20€/hora 

 

Analista del sistema 

 

20€/hora 

 

Tècnic de proves 

 

15€/hora 

 

Cap de projecte 

 

30€/hora 

 

Director del projecte 

 

50€/hora 

 

Taula 2: Cost humà 

 

Començant pel programador web haurà d’estar present durant la major part del projecte a causa de 

que les úniques fases on no entrarà a participar seran les de tancament i la de proves i errors que ja 

se li assignarà al tècnic de proves per a la seva realització. 

 

Per una altre banda, el cap de projecte participarà durant la fase d’iniciació i gairebé estarà present en 

tot el projecte per tal de poder definir els punts de control i així assegurar-se que s’acompleixen els 

terminis d’entrega adequats. 
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Desprès farem referència a la figura de l’analista de sistemes que participarà a les fases d’anàlisi i 

disseny principalment i també en part en la fase d’implementació. 

 

Un altre actor important correspondria al director de projecte que s’encarregarà de coordinar els 

esforços en les fases de control i orientar els treballadors sobre el que el client, en aquest cas Rücker 

Lypsa realment necessita i si realment es viable per a l’empresa. 

 

I per últim, el tècnic de proves només realitzarà la seva tasca durant la fase de test per tal de verificar 

que tot el software funciona i satisfà les necessitats reals del client. 

6.2.Equpament tècnic 

L’equipament necessari per a portar a terme amb solvència el projecte hauria d’ésser un ordinador per 

a cadascun del integrants de l’equip de projecte i l’accés primordial a internet per a qualsevol consulta 

tècnica, prendre exemples de disseny d’altres webs d’empreses de la competència, consultar dubtes 

sobre Joomla i per realitzar els tests i proves amb el validador. 

 

Aquests ordinadors hauran de tenir el software Filezilla, Microsoft Office per la generació de documents 

i algun editor com Notepad ++ per tal de poder veure i modificar qualsevol document en PHP, Javascript 

o CSS entre d’altres. 

 

Recursos d’equipament  

 

5 ordinadors 

 

1.000€/unitat 

 

Filezilla 

 

0€ 

 

Microsoft Office 

 

119€/unitat 

 

Notepad++ 

 

0€ 

 

Accés a internet 

 

100€/mes 

  

 

Preu total: 

 

6.195€ 

 

Taula 3: Cost material 

 

Finalment el cost tècnic per assolir el projecte ascendeix a 6.195€, això només es el punt de partida i 

solament fa referència a costos tècnics. 
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6.3.Cost del projecte 

Una vegada calculada la duració del projecte, els recursos humans i tècnics que s’han d’utilitzar i les 

diferents tasques a realitzar es segueix realitzant l’estimació econòmica del projecte en base als 

recursos humans. 

S’han calculat els costos en base a les hores que corresponen a cada tasca i després s’ha tingut en 

compte les hores de cada treballador i s’ha multiplicat el cost per les hores distribuïdes entre cada 

càrrec segons la fase del projecte. 

 

Fases del projecte  Cost( €) Recursos  

Proposta del projecte i 

planificació 

150h analista � 3.000€ 

50h cap de projecte � 1.500€ 

Analista de sistema i cap de 

projecte. 

Planificació  110h analista � 2.200€ 

30h cap de projecte � 900€ 

12h director de projecte � 600€ 

Analista de sistema, cap de 

projecte i director de 

projecte. 

Anàlisi de la pàgina w eb 35h programador web � 700€ 

21h analista � 420€ 

Programador web i analista 

de sistema. 

Disseny Joomla  55h programador web � 1.100€ 

33h analista � 660€ 

Programador web i analista 

de sistema. 

Desenvolupament del 

website 

60h cap de projecte � 1.800€ 

98h programador web � 1.960€ 

50h analista � 1.000€ 

Programador web, cap de 

projecte i analista de 

sistema. 

Test i proves  35h tècnic de proves � 525€ 

5h programador web � 100€ 

Programador web i tècnic de 

proves. 

Implantació  8h cap de projecte � 240€ 

50h programador web � 1.000€ 

30h tècnic de proves � 450€ 

Programador web, cap de 

projecte i tècnic de proves. 

Generació de 

documents 

22h programador web � 440€ 

10h analista � 200€ 

Programador web i analista 

de sistemes. 

Tancament del projecte  50h cap de projecte � 1.500€ 

30h director de projecte � 1.500€ 

Cap de projecte i director de 

projecte. 

Exposició del projecte  88h programador web � 1.760€ Programador web. 

Preu total del projecte:    23.555 € 

 

Taula 4: Preu total del projecte 

 

El preu del projecte és assequible per a una gran empresa com Rücker Lypsa però a aquest pressupost 

o cost hauríem d’afegir el treball a posteriori d’un programador o tècnic del departament per tal de fer 

el seguiment, manteniment, treball SEO i per a possibles problemes o incidències ja que una web 

d’aquesta magnitud ha d’estar en manteniment continu i connectada a les xarxes socials les vint-i-

quatre hores del dia. 
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Per un altre costat, també hem de sumar a aquest import el preu de l’equipament tècnic en cas que 

s’hagi de comprar de zero. 
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7.Estructura de la resta del document 

L’estructura del treball desprès de passar per la introducció  on s’ha pogut mostrar una descripció 
general del projecte, s’han establert els objectius principals , la metodologia de treball  i dues parts 
molt importants del treball com la planificació del projecte  i el pressupost  o cost del mateix.  

La segona part del treball tracta l’anàlisi del projecte en qüestió on es realitza una breu explicació sobre 
l’estat de l’art , o sigui, l’estat actual i la situació dels CMS i comparatives varies dels CMS més 
importants com Drupal o Wordpress amb el CMS elegit per al projecte(Joomla). Dintre la mateixa secció 
es mostrarà un breu anàlisi del mercat  i estratègies de màrqueting  que segueixen les principals 
empreses desenvolupadores de pàgines web. Juntament amb aquest anàlisi de mercat es realitzarà 
un anàlisi DAFO  per veure les principals fortaleses i debilitats del projecte i actuar evitant riscos. 

Desprès de l’apartat d’anàlisi DAFO trobem una part important del treball on es defineix el públic 
objectiu  i els diferents perfils d’usuari que visitaran la pàgina i per últim es definiran els objectius 
principals i secundaris del projecte amb les especificacions del producte . 

Una vegada finalitzat l’apartat d’anàlisi mostrarem el disseny del producte  que començarà amb 
l’arquitectura general de l’aplicació  on es podrà visualitzar el front-end i back-end del nostre website 
on es descriurà la plantilla Joomla utilitzada en el nostre cas i la seva composició i parts internes del 
menú principal i les principals pàgines del nostre site. Farem referència amb un breu pas per 
l’arquitectura de la informació de la pàgina  i ràpidament mostrarem com s’estructuren les pàgines  
i el diagrama de navegació  del projecte. Més tard veurem els mòduls més importants  o destacables 
del lloc web i explicarem el contingut i en què consisteix el seu funcionament. Seguidament, farem 
accent en el disseny gràfic  i la usabilitat  del nostre website on mostrarem les directrius corporatives 
a seguir marcades pel grup EDAG i per últim, realitzarem una breu introducció en els principals 
llenguatges que utilitza el gestor CMS en els seus mòduls i que en el cas d’una personalització més 
profunda hauríem de tenir coneixements més o menys complerts. 

L’últim apartat abans de les conclusions es l’apartat de demostració on realitzarem una sèrie de tests 
per poder comprovar si la pàgina desenvolupada compleix els requisits i pot rivalitzar amb les principals 
webs de la competència. A continuació d’aquests tests trobarem una guia d’usuari  on especifiquem 
els principals usuaris que visitaran la web i quin serà el recorregut a seguir per aquests mateixos amb 
una sèrie de diagrames de navegació per a una millor comprensió. 

I finalment, l’apartat de conclusió que fa un repàs per veure amb perspectiva si els objectius que es 
marcaren al principi s’han completat amb èxit o no i si eren realment crítics. Desprès d’aquest punt es 
realitzarà una part d’explicació sobre les possibles desviacions a la planificació  i si aquestes 
desviacions sofertes han portat a una ampliació del projecte i de la data límit amb el sobre cost que 
això suposa o no. 

Desprès de valorar les desviacions produïdes al projecte farem una breu introducció de les 
metodologies de treball  que s’han hagut de seguir per a la realització del projecte degut a que la 
direcció de l’empresa i el departament de màrqueting introduïa massa canvis i de manera continuada 
entre les fites sense marge d’actuació. Una vegada parlem de la metodologia de treball, acabarem per 
expressar la intenció per part del departament d’informàtica i de la direcció juntament amb el 
departament de màrqueting de quines son les principals línies d’ampliació o línies de futur  a seguir 
els pròxims mesos durant i desprès de la implantació de la nova pàgina web de Rücker Lypsa S.L.U. 
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Anàlisi 

1.Estat de l’art 

1.1.Història dels CMS i el desenvolupament web 

Mirant amb retrospectiva, fins els anys 90 no es pot parlar de CMS com a tal, als començaments els 

documents eren transformats a html manualment i desprès hi havia programes per realitzar els 

processos adients per transformar-los en contingut web. Entre aquestes aplicacions podríem descriure 

Adobe Dreamweaver o Photoshop. 

 

Més tard, els avenços en la programació HTML, PHP i Internet propiciats per la multiplicació de 

publicacions dels principals consumidors de continguts com les revistes, diaris i altres publicacions 

corporatives. 

 

A més a més, la nova necessitat de la gent que volia publicar el seu propi contingut va provocar el 

naixement dels CMS. 

 

En els anys posteriors es van donar situacions clau que van desembocar en la creació dels actuals 

sistemes de gestió de continguts. A la següent taula fem referència als més importants: 

 

Línia de temps  Descripció  

Mitjans 1997  Desenvolupament de TYPO3 des de zero per 

Kasper Skarhoj, primer CMS conegut. 

Agost 1997  Es declara TYPO3 codi obert. 

Setembre 1999  IntraNet Solutions llança Xpedio, el primer CMS 

d’extrem a extrem. Xpedio es basava a la 

tecnologia nucli de IntraNet Solutions combinada 

amb la tecnologia d’info Access. 

Inicis 2000  SilverStripe és desenvolupat per una companyia 

de desenvolupament web i al febrer de 2007 es 

llançat la seva segona versió en format open 

source i totalment gratuïta. 

Octubre 2001  Es llançat el sistema Movable Type per a la 

publicació de weblogs desenvolupat per Six 

Apart. 

Gener 2001 Llançament inicial de Drupal com a tauler de 

missatges. Va passar el mateix any a open 

source. 
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Mayo 2003 Wordpress és llançat, com a sistema de gestió de 

continguts per a blogs d’informació. Al 2004 va 

ésser publicada la primera versió oficial. 

Mitjans 2003  Textpattern es un CMS open source escrit en 

PHP i utilitzant bases de dades MySQL. 

Julio 2004  CMS Made Simple és desenvolupat amb PHP i 

permet als desenvolupadors tenir una eina per 

crear lloc realment semi-estàtics. 

Setembre 2005  Joomla 1.0 és desenvolupat i publicat oficialment. 

Finals 2005  dotCMS és un CMS per a construir i gestionar 

llocs web i apps de gestió de continguts. 

Gener 2007 Es desenvolupa FrogCMS de codi obert i el 

primer amb un desenvolupament en radiant. 

Abril 2011  Basat en Movable Type sorgeix Melody 1.0. 

 

Taula 5: Cronologia dels CMS 

 

La realitat es que a mesura que la participació dels usuaris i el contingut dels llocs web va créixer 

desmesuradament va provocar els avenços de productes més especialitzats i senzills per a que el 

desenvolupament web i la gestió de continguts es realitzessin d’una manera menys complexa i fàcil 

per als usuaris i desenvolupadors. 

 

Aquests productes ja es poden anomenar els primers CMS complexos i globals. Alguns exemples molt 

clars els tenim a la mateixa taula anterior, Wordpress, Joomla, Drupal, Textpattern i demés. 

1.2.Comparativa de CMS d’èxit 

 

A continuació es vol posar de manifest la situació actual dels principals CMS ja que un d’aquests serà 

l’eina que utilitzarem per desenvolupar el nostre Website. 

 

El percentatge d’utilització de CMS en el temps evidència que el creixement de llocs web programats 

amb CMS és molt alt i cada cop més websites es desenvolupen amb CMS. Però tot i això, en aquest 

gràfic extret de: “http://www.seocharlie.com/blog/con-cual-cms-te-quedas” encara es mostra un 69% de 

websites no desenvolupats amb CMS: 
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Figura 5: All websites in the world 

 

Cal dir que aquesta gràfica data de juliol de 2013 i la tendència ens diu que cada cop més els 

desenvolupadors estan utilitzant CMS per crear el seu lloc web.  

 

També podem extreure dades clau sobre la major utilització de Wordpress enfront els altres CMS i els 

motius son realment importants: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6: Statistics for websites using CMS tecnologies 
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Aquesta última gràfica mostra el clar domini de Wordpress enfront els altres CMS a data 13/10/2014 

des de la web: http://trends.builtwith.com/cms. 

Les principals raons són la seva usabilitat, la seva facilitat d’utilitzar comporta que tingui molts usuaris 

i això comporta molt més possibilitats d’èxit alhora de crear eines, plugins o themes que tinguin èxit i 

es puguin vendre. 

La segona raó es la seva extensió i adaptació permet realitzar qualsevol tipus de web ja sigui dedicada 

als negocis, al e-comerce o a un blog personal. La quantitat d’usuaris fa que la inversió de temps 

dedicada per part d’un desenvolupador sigui fàcilment retornada en forma de diners. 

 

La tercera raó però no menys important, és el posicionament que adquireixen els llocs web realitzats 

amb aquesta eina. I finalment, el preu, és totalment gratuït i amb funcionalitats que són molt útils a 

preus molt econòmics. 

 

I a continuació, voldria mostrar una comparativa de Wordpress amb els altres CMS en quant als punts 

importants que hem esmentat fa uns instants. 
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Taula 6: Comparativa dels principals CMS 
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Un enllaç molt interessant i que amplia molt més la informació donada és la del treball següent: 

http://www.bilib.es/uploads/media/estudio_sistemas_gestion_contenidos_web_cms.pdf a partir de l’apartat 2.4. 

 

La gràfica que es mostra a continuació dona informació de la tendència des de l’any 2005 dels 

principals gestors de continguts fins a l’any 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tendències i creixement dels CMS. 

 

Veiem com a tendència en creixement sostingut amb pocs alt-baixos a Wordpress, Moodle, i blogger. 

Per un altre costat les tendències a la baixa de Joomla i la davallada molt poc significativa de Drupal. 
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Figura 8: Comparativa dels tres CMS més importants 
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2.Anàlisi del mercat 

El mercat del desenvolupament web és un àmbit actualment molt explotat des del primer moment en 

que van sorgir els entorns web, al principi la tasca de realitzar una pàgina web des de zero era una 

tasca molt dificultosa i es necessitava un equip de programadors adequat a la pàgina que es volia 

desenvolupar. Un exemple en seria una web plana on només conté informació de l’empresa i per tant 

no necessita de connexió a bases de dades i de més programació, aquestes pàgines arribaven a costar 

molts diners i només hi tenien accés les grans empreses i ja sense parlar de les pàgines que 

necessitaven una connexió a la base de dades per a gestionar els usuaris que poden entrar a les àrees 

privades per gestionar qualsevol procés i de més, aquestes pàgines s’anaven a pressupostos 

econòmicament inviables per a moltes empreses.  

 

Actualment, les principals empreses de desenvolupament web treballen amb plantilles i CMS o gestor 

de continguts per tal de realitzar les diferents pàgines i acomplir els requisits que el client els transmet 

de manera ràpida i amb qualitat tenen un preu assequible per a la majoria d’empreses i clients 

particulars. 

 

Entre aquestes pàgines podem veure: 

 

http://www.produccioneswebs.com/ 

 

http://www.dinamiq.com/ 

 

http://www.latevaweb.com/ 

 

http://www.webcreacion.com/ 

 

http://www.cerotec.net/ 

 

http://webartesanal.com/themes/corporalia/ 

 

On es poden trobar pàgines des de prop dels 300€ fins els 600€ sense incloure paquets SEO, 

personalització del disseny, analítica web, política de cookies, venta de productes, eines de backup i 

formació presencial entre d’altres que farien que el preu pugés en funció dels requeriments de 

l’empresa o el client particular. També cal tenir en compte que hi ha pàgines que han de tenir un 

manteniment constant, per exemple si es tracta de compravenda de productes i de més s’ha de tenir 

els productes i els preus actualitzats. 

 

Per tant, actualment el preu d’una pàgina web és assequible gairebé per a tothom depèn de les 

funcions i el manteniment que impliqui realitzar-la i no seria un bon mercat per introduir una empresa 
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ja que la quota de mercat ja és més reduïda i si no aportés algun mètode innovador o no ets capaç de 

cridar l’atenció no tens cap oportunitat. 

 

La promoció, crec que encertada dels paquets web es pot resumir en una frase ubicada a la pàgina 

principal de la web de www.dinamiq.com que es: 

 

“Su negocio no está en internet, su negocio no existe.” 

 

Aquest anàlisi del mercat té en compte la comparativa dels CMS esmentada anteriorment i per aquest 

motiu és gairebé segur que a l’actualitat i en el futur pròxim les plataformes utilitzades per al 

desenvolupament i programació de pàgines web serà els CMS o gestor de continguts web ja que amb 

un mínim de coneixements pots desenvolupar una web senzilla sense grans problemes gràcies al seu 

funcionament i a la carència de la utilització de la programació a “mà”. 

2.1.Estratègia de màrqueting 

L’empresa Rücker Lypsa desprès de l’acabament del projecte i tenint en compte les línies de futur que 

s’esmentaran a posteriori seguirà una estratègia de promoció i posicionament per situar-se al 

capdavant de la competència d’empreses com Mazel Ingenieros, Ibo Engineering o CT-Ingenieros 

entre d’altres. 

 

Això s’aconseguiria de manera fàcil tenint en compte que les pàgines web de la competència no fan 

aquest treball SEO i tampoc tenen pàgines que siguin actuals sinó que l’àmbit web el tenen aparcat i 

es centren en altres treballs. Rücker Lypsa per al seu creixement internacional necessita cuidar-se 

aquesta imatge de cara a l’exterior i per tant aquesta renovació o rentat de cara es molt important per 

a continuar creixent de cara al client.  

 

2.2.Anàlisi DAFO 

L’anàlisi DAFO també conegut com anàlisi FODA és una metodologia d’estudi de la situació d’una 

empresa o un projecte analitzant els seus punts forts i els seus punts dèbils tant interna com 

externament. També és típic anomenar a les característiques internes: debilitats i fortaleses i a les 

externes: amenaces i oportunitats. 

 

L’anàlisi DAFo és una eina per a conèixer la situació real a la que es troba una organització, una 

empresa o un projecte i aconseguir planejar una estratègia millor a seguir. 
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A continuació es mostrarà una taula que correspon a un anàlisi DAFO del projecte que s’ha 

desenvolupat: 

 

Debilitat s Fortaleses  

• Falta d’experiència en el 

desenvolupament web amb CMS. 

• Poc recolzament per part de la direcció. 

• Falta d’informació sobre els requisits de 

l’empresa. 

• Poc personal per la magnitud del 

projecte. 

• Experiència en la programació web amb 

PHP, HTML, JavaScript i CSS. 

• Projecte que ha de mantenir-se en el 

temps i anar modificant-se per tant no 

es important i crític totes les utilitats 

descrites als objectius. 

• CMS fàcil d’entendre i amb molta 

documentació com Joomla. 

 

Taula 7: Debilitats i fortaleses 

 

Amenaces  Oportunitats  

• Retallades al departament 

d’informàtica. 

• Millor adequació i actualització de la 

competència. 

• Crisis a l’empresa i disminució de 

l’interès al projecte. 

• Desconfiança a la innovació per part de 

la direcció de l’empresa. 

• Planificació temporal massa optimista. 

• Constant creixement de la comunitat 

Joomla. 

• Augment progressiu de la utilització 

d’internet. 

• Actualització de la pàgina web abans 

que la competència. 

 

Taula 8: Amenaces i Oportunitats 
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3.Públic objectiu i perfils d'usuari  

El públic objectiu principalment recull a quin sector ja sigui demogràfic, cultural o sectorial (sector 
industrial) que són clars “targets” per a la nostra pàgina web. 

La descripció del perfil dels usuaris que poden arribar a la nostra pàgina s’agrupen en tres tipus 
d’usuari: 

• Perfil usuari client: Aquest tipus d’usuari arriba a la pàgina per informar-se sobre l’empresa i 
extreure informació per a possibles projectes personals o per a la seva empresa. 

• Perfil usuari treballador: Aquest usuari entra a la pàgina per intentar trobar treball i veure les 
ofertes que Rücker Lypsa posa a disposició d’enginyers i altres treballadors qualificats. 

• Perfil usuari contacte: l’usuari de contacta utilitza la pàgina per ubicar de manera clara 
l’empresa al mapa o per treure informació de contacte ja sigui el telèfon o el correu. 

Els tres perfils defineixen tres tipus d’usuaris molt clars i específics, el website consta de diverses 
plataformes annexades a la mateixa pàgina com l’apartat de summar al moment de clicar a “trabaja 
con nosotros” que fa un desviament a la plataforma Mentor per a realitzar des d’allà la gestió dels 
possibles candidats per al treball. 

Així mateix, en cas de buscar l’empresa a través de les xarxes socials s’ha de clicar a segueix-nos i 
dintre de qualsevol dels links es redirigeixen als usuaris a les diferents xarxes socials, cal dir que els 
links encara no són funcionals degut a que encara està subjecte a l’aprovació per part de Rücker Lypsa. 

4.Definició d'objectius/especificacions del product e 

El producte realitzat té un objectiu clar d’informar els possibles clients per un costat, de donar la 
possibilitat de conèixer l’empresa i saber que és el que fa i com treballa i per últim, donar l’oportunitat 
als usuaris de la xarxa d’inscriure’s a les diverses ofertes per a les vacants de llocs de treball que 
existeixen a l’empresa. 

Llavors, com ja hem dit abans, el principal objectiu es el d’informar i les prestacions o especificacions 
principals del producte son les següents: 

• El website es multiplataforma i adaptat als diferents dispositius. 

• Ha d’arribar a ésser multilanguage degut a que l’empresa pertany a un grup internacional i ha 
d’acabar executant-se en quatre idiomes, català, castellà, anglès i alemany. 

• Ha de connectar-se amb les xarxes socials d’una manera activa i constant. 

• Ha d’ésser capaç de connectar-se amb Mentor per a gestionar les ofertes i candidats de treball. 

• S’ha d’aconseguir contactar amb l’empresa de manera ràpida i àgil ja sigui per ubicació amb 
Google maps o per telèfon, e-mail, etc. 
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Disseny 

1.Arquitectura general de l'aplicació/sistema/serve i 

Descripció general dels elements que componen el producte desenvolupat (p.ex.: front-end client, 
back-end servidor, emmagatzematge en el núvol, etc.) i la forma en què es relacionen entre si.  
 
Es recomana incloure diagrames generals; els diagrames de detall s'inclouen a l'apartat següent. 
 
A l’apartat de disseny es tractarà de definir i mostrar per mitjà d’imatges i captures les diferents pàgines 
del website i es realitzarà una breu descripció de cadascuna tenint en compte si entrem com a usuari 
o com a administrador del website. 
 

1.1.Front-end 

Els front-ends tendeixen a ésser perfils de programadors dissenyadors que s’encarreguen de la 

maquetació de l’estructura del contingut HTML i també de codificar el disseny en fulles d’estil CSS 

agregant interacció amb l’usuari per mitjà de javascript i interactuar amb el servidor per mitjà de PHP. 

 

Actualment els front-ends es realitzen amb HTML5 i CSS3 i des del mateix front-end es poden guardar 

dades en disc sobre l’usuari, inserir àudio i vídeo a les pàgines, GEO localització i altre funcions 

importants dins de la programació web. 

 

Amb CSS3 s’aconsegueix dissenys altament complexes sense la necessitat de tallar imatges i fent 

més agradable i visible la pàgina amb costats arrodonits, ombres degradades i fons múltiples entre 

d’altres. 

 

Per tant, el front-end correspon a la part visible per als clients/treballadors/usuaris que accedeixen a la 

pàgina web i normalment comença amb una pàgina d’inici o presentació. Seguidament es realitzarà 

una breu introducció de la plantilla utilitzada per a la realització de la pàgina en Joomla i desprès 

continuarem amb l’explicació de les diverses parts que constitueixen el front-end del website. 
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1.1.1.Purity III corporative 

A la plantilla utilitzada, Purity III, veiem que hi ha diverses solucions o disseny aplicables a la mateixa 

pàgina com poden ser els que veiem a continuació: 

 
Figura 9: Plantilles Purity III 
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El disseny de la pàgina depèn de la plantilla que volem fer servir i per tant hem de tenir en compte la 

posició de cadascuna de les plantilles, el que seria a Prestashop els Hooks o a Wordpress les positions. 

Els diferents layouts d’aquesta plantilla es poden visualitzar una vegada acabada la instal·lació prèvia. 

Una vegada realitzada la instal·lació anem a l’apartat “Extensions�Template Manager�Edit 

Style�Layout” i veurem les posicions en les que podem posicionar els diferents mòduls dintre de la 

plantilla. 

Les posicions varien segons la plantilla o template que escollim i en el nostre cas hem fet servir la 

plantilla: Purity III - Corporate. 

Aquestes posicions son les següents: 

 

 

 

 



Remodelació i reestructuració de la web corporativa  de Rücker Lypsa, Màster en aplicacions multimèdia  
 

43 / 91 
 

 

 

 

Figura 10: Plantilla Purity III Corporate 
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1.1.2.Inici 

La interface principal i amb la que l’empresa es presenta als usuaris es la següent:  

 

 

Figura 11: Pàgina d’inici 

 

Només entrar a la pàgina es poden veure diverses imatges en moviment amb un slider de diapositives. 

Aquestes imatges mostren part del taller de Rücker Lypsa que resideix a Martorell entre d’altres. Més 

a dalt podem veure un menú interactiu per a poder elegir el que l’usuari vulgui ja sigui per informar-se 

sobre l’empresa o voler posar-se en contacte amb nosaltres. 

 

Més avall, donem una petita introducció corporativa sobre què es l’empresa, a què grup pertany, quines 

son les nostre eines per garantir la qualitat i la filosofia general de l’empresa. 

Aquests links porten a pàgines dintre de cadascun dels apartats mencionats anteriorment on es 

realitzarà una explicació molt més extensa. 

 

Desprès de donar aquesta primera imatge, si l’usuari continua explorant la pàgina cap avall pot veure 

una petita introducció a l’enginyeria feta per part de l’empresa. 



Remodelació i reestructuració de la web corporativa  de Rücker Lypsa, Màster en aplicacions multimèdia  
 

45 / 91 
 

 
Figura 12: Enginyeria industrial 

 

I encara més avall podem trobar un apartat de redirecció a les diferents formes de contacte per telèfon, 

correu, xarxes socials, direcció i codi postal entre d’altres. També hem creat un apartat en aquest peu 

de pàgina on es fa referència a les notícies més importants de l’empresa i et redirigeix a cadascuna de 

les mateixes només amb un clic. Addicionalment n’hi ha un apartat anomenat “sobre nosotros” que ens 

porta directament a l’apartat “Quienes somos/Empresa” per tal que sigui més fàcil per a l’usuari obtenir 

informació sobre l’empresa. 

 

Per la política de privacitat i legalitat de l’empresa també s’ha aportat un petit peu de pàgina on es 

redacta la informació de l’avís legal de cara als usuaris. 

 

Prèviament, l’empresa facilita als usuaris una gràfica on es mostra el creixement de l’empresa en els 

últims anys ja que dona un grau de fidelitat i seguretat en ésser l’empresa que més va créixer a 

Catalunya l’any 2013. 
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Figura 13: Gràfica de creixement i peu de pàgina (footer) 

 

1.1.3.Quienes somos 

L’apartat qui som és destinat al coneixement de l’empresa per part de l’usuari i s’aconsegueix per mitjà 

de diverses pàgines explicar de manera clara a que es dedica i com treballa l’empresa. 

Dintre d’aquest apartat es fa referència a l’empresa com a tal, al grup EDAG d’origen alemany al qual 

pertany, a la filosofia que segueix l’empresa per a cadascun dels seus projectes, als processos de 

qualitat que garanteixen el correcte compliment de les normatives ISO9001 i EN9100 i també fa menció 

a alguns dels clients més importants. 

 

Per una altre banda, existeixen els apartats de notícies de l’empresa i notícies del grup EDAG per tal 

de tenir informat a l’usuari dels últims esdeveniments importants en els que l’empresa s’ha vist afectada 

o ha participat. Cal dir que les notícies han d’ésser modificades per un administrador del portal web. 

 

I per últim, hi ha un petit apartat que fa referència a l’avís legal que tenim a peu de totes les pàgines 

del website.  
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Figura 14: Quienes somos 

1.1.4.Servicios 

L’apartat de serveis dona al client/usuari/treballador unes pinzellades sobre en què Rücker Lypsa pot 

ajudar, impulsar o dirigir el seu projecte a bon port. En els diferents apartats es dona informació sobre 

la direcció de projectes i els punts on una empresa de serveis d’enginyeria pot donar un plus de treball. 

 

La gestió de projectes fa una explicació sobre l’experiència en la gestió de projectes, com els gestionen 

i quins són els requeriments i processos que ajuden a l’empresa a aconseguir els objectius 

d’optimització de cost i timing en els processos industrials. 

 

El disseny industrial entra dintre d’unes àrees de treball entre les que es poden veure el 

desenvolupament i modelatge de superfícies de classe A, estudis de viabilitat de CAD i gestió de Mock 

ups i showcars entre d’altres. Molts d’aquests projectes finançats o subvencionats per el govern en 

projectes d’innovació. 

 

Enginyeria industrial de l’automòbil des de la carrosseria passant per accessoris i revestiments interiors 

entre d’altres sempre treballant amb software especialitzat com Catia. 

 

Electrónica i energia juntament amb i+d+i que aporta una faceta important de cara al client ja que no 

només entrem en la part de disseny i protipatge del cotxe sinó que també s’entra en la part elèctrica 

del vehicle fent possible el desenvolupament de tot el cicle de vida del vehicle. 
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I per últim, els apartats de models i protips i elements d’exposició que s’encarregà de crear les 

maquetes, pintar, tapisseria dels cotxes, fresats i en definitiva models d’estils del showcars. La pàgina 

inicial de serveis ens porta a una pàgina d’introducció dintre de l’àmbit de les empreses 

automobilístiques: 

 

 
Figura 15: Servicios 

1.1.5.Trabaja con nosotros 

Aquesta pàgina ens redirigirà directament a un apartat d’ofertes relacionat amb un gestor intern de 

candidats com Mentor de l’empresa Summar: 

 
Figura 16: Portal d’ofertes de treball Mentor 
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Dintre d’aquest mateix apartat tens dos opcions per al possible candidat, subscriure’s a una oferta que 

l’empresa publica o fer una candidatura espontània. La primera captura correspon a les ofertes que 

l’empresa pública periòdicament per accedir a una vacant de treball i a continuació podrem veure una 

captura de pantalla d’un formulari de candidatura espontània: 

 

 
Figura 17: Portal de candidatura espontània de Mentor 

1.1.6.Area privada 

L’espai d’àrea privada va dirigit únicament als treballadors de Rücker Lypsa i ofereix informació sobre 

el seu contracte, ofertes de treball internes per a fer trasllats o canvis de departament i també aporta 

novetats sobre l’empresa i els possibles canvis corporatius que poden succeir. 

Tot aquest apartat és confidencial per els altres usuaris de la pàgina ja que abans d’accedir a aquesta 

informació han de fer login amb els seus credencials al portal intern. 

 

 
Figura 18: Portal intern d’empleats 
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1.1.7.Contacto 

I per acabar, el lloc web consta d’un apartat de contacte on s’especifica per mitjà de Google Maps com 

trobar Rücker Lypsa en el món. Aquest apartat també dona la direcció, e-mail i el telèfon de l’empresa 

per a contactar de manera ràpida amb qualsevol de les dos seus, Cornellà o Martorell. 

 

A continuació mostraré una captura de l’apartat de contacte de Cornellà per a poder veure millor el 

format utilitzat, molt semblant al de l’antiga web: 

 

 

 

Figura 19: Contacto 

 

1.2.Back-end 

La part d’administració del portal web s’accedeix amb la url: http://www.designauto.es/administrator i 
els credencials adequats que s’adjuntaran amb un document amb l’entrega del projecte per motius de 
seguretat. Una vegada dins Joomla es treballa de forma molt senzilla però que al principi costa 
entendre per tal de fer una explicació dels apartats més importants del back-end el dividirem en 
diverses seccions. 

1.2.1.Global configuration 

Un començament seria visualitzar una imatge de l’apartat de configuració global del site on ens permet 
elegir el nom del site i en el moment de la realització d’algun tipus de manteniment com es comportarà 
la pàgina i si volem que surti algun missatge o imatge a la web per avisar el usuaris. Per una altre 
banda tenim els Settings de SEO i l’apartat de cookies on podem definir diverses opcions com el SEO 
friendly urls i altres opcions per al posicionament de la nostra pàgina. 
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Figura 20: Global Configuration 

 

1.2.2.Main menu 

En aquest apartat es fa referència a una secció important com És el menú principal de la pàgina on 
s’ha de tenir molt clar que És el que volem referenciar i qui volem que sigui el seu pare, una mostra de 
l’estructura del menú principal la trobem a la següent imatge: 

 

Figura 21: Main menu 

 

Cal dir que la majoria de links del menú apunten a articles creats prèviament i sempre es repeteixen 
gairebé les mateixes estructures. Un exemple clar el tenim amb els elements empresa, “grupo” i de 
més que pengen clarament de “Quienes somos” i apunten a un article. 
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1.2.3.Article manager 

El manager de direcció dels diferents articles ens permet crear pàgines noves per al website, una 

vegada creats ja els hi podem assignar mòduls i podem modificar el contingut dels mateixos. 

 

Aquests articles sÓn de diverses categories segons ens convingui, en aquest moment només n’hi ha 

dues per un motiu, diferenciació entre una pàgina dintre del nostre site i una notícia escrita per a 

l’apartat o la secció mateixa de notícies. Aquestes dues seccions es comporten diferent i tenen Settings 

o elements de configuració diferents. 

 

Cal dir que desprès de la creació d’un article des del menú que descrivíem avanç es pot redireccionar 

per tal que l’element del menú quedi lligat a aquest article i d’aquesta manera aconseguim que el menú 

ens mogui per les diferents pàgines o articles. 

 

A la imatge següent mostrarem alguns del articles i la seva configuració dins la nostra pàgina: 

 

 

 

Figura 22: Article manager 

 

A la mateixa configuració es pot donar accés públic per a que l’article es publiqui sense problemes al 

web o es pot realitzar l’opció de “unpublished” on l’article el guardem i no es publica fins a nova ordre. 

 

1.2.4.Extensions 

La secció del panell d’administració “extensions” és un apartat molt important en la gestió de continguts, 

normalment la referència per a la recerca de nous mòduls que ens ajudin en la nostra tasca de 

desenvolupar una pàgina adequada a les necessitats actuals és http://extensions.joomla.org/.  

 

Des d’aquesta pàgina podem descarregar mòduls que ens ajudaran en tot el procés del 

desenvolupament del website, per tant, amb la descarrega des d’aquesta pàgina aconseguirem un .zip 
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de qualsevol mòdul com el slider principal i amb la pàgina mostrada a continuació cercarem l’arxiu .zip 

per aconseguir realitzar la instal·lació adequada per poder utilitzar desprès el mòdul a la nostra pàgina. 

 

 

Figura 23: Extension manager install 

 

Una vegada tenim el mòdul correctament instal·lat de qualsevol de les formes en les que ens permet 

Joomla podem tirar endavant la configuració del mateix mòdul en l’apartat gestió de mòduls.  

 

Dintre d’aquesta secció podem trobar tots els mòduls activats a la nostra plantilla de Joomla, en el 

nostre cas Purity III corporative, anteriorment esmentada. A la següent imatge mostrarem varies 

pestanyes de configuració del mateix mòduls que ajudaran a entendre el funcionament de Joomla 

respecte als mòduls dins els articles. 

 

 

 

Figura 24: Module manager 

 

Com es pot veure a la imatge es pot escollir si es publica el títol del mòdul o no i un element molt 

important és la posició del mòdul dintre de la plantilla, en aquest cas està posicionat al footer, que és 

la part de la plantilla que queda més avall de la pàgina. 
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Podem llegir el seu status, en el nostre cas “published” ja que està publicat en totes les pàgines de la 

web. Addicionalment es pot modificar en el visor HTML que es veu a la imatge i canviar els estils CSS 

en cas que volem editar-los o programar des de zero la pàgina. 

 

A continuació es mostrarà una imatge de la pestanya Menu Assignment, un element important en la 

gestió dels mòduls ja que ens permet assignar el mòdul als diferents articles referenciats al menú 

principal:  

 

 

 

Figura 25: Module manager/menú assignment 

 

En aquest cas s’ha seleccionat al “Module Assignment” l’opció “Only on the page selected” per a 

mostrar les diferents opcions de visualització i en què articles del menú volem mostrar aquest peu de 

pàgina. Per tant, amb els checks podem elegir en quin article volem que es mostri el nostre mòdul. 

 

A les següents pestanyes podem veure les diferents opcions de les que disposa el mòdul que aniran 

canviant o modificant-se segons la temàtica del mòdul instal·lat. 

 

Altres funcions importants dintre de “Extensions” és el plugin manager on es gestionen els diferents 

plugins que es poden instal·lar per Joomla i ens aporten funcions que estan associades a eventualitats 

o de llançament. N’hi ha alguns que ja venen per defecte instal·lats i d’altres que s’han instal·lat a 

posteriori com el mòdul de Google maps per mostrar la ubicació de l’empresa amb una ruta molt més 

senzilla obtinguda des de Google maps. 
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També podem trobar interesant l’apartat de “Template manager” que ens dona l’opció de gestionar la 

plantilla que s’està fent servir en aquest moment, en el que tenim diverses opcions com editar la posició 

dels mòduls a la plantilla o canviar el logo de la pàgina entre d’altres. 

 

I per acabar, el “Language Manager” que tracta de gestionar els diferents idiomes en els que el website 

ha de treballar ja sigui l’idioma per al perfil d’administrador o l’idioma per a la pàgina web. Amb alguns 

mòduls i plugins s’aconseguirà establir diversos idiomes per satisfer les necessitats de l’empresa en 

aquest aspecte. 

2.Arquitectura de la informació 
 
L’arquitectura de la informació és l’encarregada de l’estudi, organització, estructuració i disposició de 
la informació, i de la selecció i presentació de dades en els sistemes d’informació interactius i no 
interactius. 
 

En el nostre cas és l’estudi, organització i de més disposicions tenen a veure amb un lloc web i la seva 

estructuració de la informació en les diferents pàgines per a que l’usuari tingui una navegació fàcil i 

còmode i també pugui trobar la informació que necessita sense cap problema. 

 

Aquesta arquitectura l’hem treballat des de la plantilla o template Purity III corporate on l’estudi de 

l’arquitectura de la informació per a llocs web s’ha realitzat prèviament a la publicació del template. A 

més a més, el template anomenat “corporative” és el template assignat especialment per a empreses 

o corporacions, per tant, serà el més adequat en el nostre cas. 

 

L’arquitectura de la informació es divideix en: 

1. Disseny estructural en entorns d’informació compartida. 
2. Capacitat per a organitzar i rotular llocs web, intranets i software per a promoure l’usabilitat i 

l’ubicabilitat. 
3. Comunitat emergent orientada a aplicar els principis del disseny i l’arquitectura. 

 
Per tant, com a objectiu per a la nostra pàgina és facilitar al màxim la comprensió i assimilació de la 

informació sempre orientada a la promoció de treballs en enginyeria industrial i seguida per una clara 

demostració del compromís amb clients importants com Nissan, SEAT, Volkswagen i demés. 

També s’han de tenir en compte les tasques que poden realitzar els usuaris en els diferents espais 

d’informació. 

 

A l’apartat de clients es demanarà permís als més importants de Rücker Lypsa S.L.U. per a mostrar 

diversos projectes antics i no confidencials a l’apartat de “Quienes somos>Clientes” i així poder mostrar 

informació molt més concreta sobre els treballs que s’han realitzat tant a nivell nacional com 

internacional. Aquest apartat requerirà més temps de l’esperat en la realització del projecte i es tindrà 

en compte a l’apartat de línies d’ampliació. 
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3.Estructuració de pagines i Diagrama de navegació 

L’estructuració de pàgines té com a objectiu fer agradable, comprensible i interessant l’ús de la pàgina 

web de cara als clients o usuaris. L’estructuració ha d’ésser adequada als interessos de l’empresa i 

per aquest motiu s’ha de dedicar el temps necessari per a la seva realització. 

A continuació adjuntarem la captura del mapa conceptual de les diverses pàgines que conformen el 

nostre lloc web. 

També adjuntarem el diagrama de navegació a l’entrega en format DIA, realitzat amb el programa DIA 

especialista en mapes conceptuals i diagrames. 
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Com podem veure es un mapa conceptual molt simple ja que la funció principal i l’objectiu del website 

és informar l’usuari i intentar que obtingui la informació que busca fins arribar al punt d’haver-se de 

posar en contacte amb l’empresa, ja sigui per correu electrònic o per un altre mitjà. 
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4.Mòduls destacables 

Els diferents mòduls de Joomla son extensions lleugeres i flexibles utilitzades sobretot per a la 

visualització de les pàgines. 

 

Aquests mòduls són una mena de “caixes” disposades entorn a un component dintre d’una pàgina 

personalitzable de la nostra web. Un mòdul d’exemple que podem donar es el mòdul per iniciar sessió 

que ve per defecte en Joomla. 

 

Els mòduls es poden assignar a les diferents pàgines del site i es poden mostrar o ocultar segons la 

pàgina. Alguns mòduls estan vinculats a altres components per funcionar correctament i d’altres que 

no els necessiten. Els mòduls els gestionem des de l’apartat Extensions, amb el gestor de mòduls. 

 

Un apartat molt important és la disposició d’aquests mòduls dintre de la nostra plantilla anteriorment 

anomenada coma a Purity III “corporative”. Per tal de tenir clar en tot moment la disposició hem 

d’aconseguir un bon esquema o layout de la plantilla que anem a utilitzar. 

Els principals mòduls utilitzats dintre del nostre website son els següents: 

 

Slideshow CK: 

 

 

 

Figura 27: Slideshow CK 

 

Aquest mòdul ens serveix per donar una altre imatge a la pàgina tal i com es produeix a la pàgina web 

d’EDAG GROUP. És un assistent perfecte per a la inserció d’imatges i per realitzar simples 

modificacions com: 

• Temps entre cada transició. 
• Canvi d’imatges. 
• Possible canvi manual de les transicions de les imatges. 
• Canvi de mesures del “width” i “height” de l’slider de manera fàcil. 
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Notícies integrades a Joomla: 

 

Joomla ja integra de manera clara un apartat que funciona com un bloc de notícies, dintre d’aquest 

bloc creem els nostres articles i els assignem a les categories corresponents, en el nostre cas: 

actualitat. Juntament amb això, dintre del nostre “main menú” hem d’afegir un enllaç directe amb el 

bloc de categories. 

 

Amb això aconseguim que tots els articles que creem es mostrin de manera consecutiva i amb tot el 

que necessitem editar com “thumbnails” i demés. Imatge del bloc de notícies: 

 

 

 

Figura 28: Notícies integrades 

 

Plugin Google Maps: 

 

Ens dona la facilitat d’integrar mapes de Google maps amb una simple operació com: 

{mosmap = 

https://www.google.es/maps/place/Carretera+del+Prat,+65,+08940+Cornell%C3%A0+de+Llobregat,+Barcelon

a/@41.3506015,2.0776995,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4994fb82d1607:0x92579d713ac8d36d} 

Només amb el prefix {mosmap=link directe des de Google maps} ja podem gaudir d’un mapa en la 

nostre pàgina. Principalment s’ha utilitzat en les dues pàgines de contacte de l’empresa. 
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Figura 29: Plugin Google Maps 

 

O també com ho hem fet en el nostre cas, hem habilitat els iframes al nostre editor i només escrivint la 

url que Google maps ens dona per compartir ja es pot visualitzar tal i com es pot veure a la imatge de 

més amunt. 
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5.Disseny gràfic i interfícies 

A l’espai del disseny gràfic es pot descriure alguns dels logotips, Paletes de colors corporatius del grup 

EDAG, tipus de fonts i la seva grandària, alguns d’ells inventats ja que com ja hem mencionat 

anteriorment, no podíem treballar amb dos pàgines de Rücker Lypsa online. 

5.1.Estils 

El logotip  escollit per a substituir el logotip de Rücker Lypsa es el seguent: 

 

 

Figura 30: Logotip 

 

Estil senzill ja que l’únic objectiu era substituir el logotip de Rücker Lypsa per un temps provisional. 

Per un altre costat, la paleta de colors  corporatius del grup EDAG es divideix en dos colors corporatius: 

 

• Vermell: #B10034. 

• Gris: #717173. 

 

Un altre element a tenir en compte es la paleta tipogràfica  de la pàgina que segueix un estàndard 
amb les següents propietats CSS: 

Font-size: 14px. 

Font-family: Arial, Georgia, ‘Bitstream Charter’, serif. 
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5.2.Usabilitat/UX 

Les diferents tasques que es poden realitzar al web han d’ésser avaluades amb un grau d’usabilitat i 

tractar que l’experiència de l’usuari sigui satisfactòria i acabi trobant el que realment a anat a buscar al 

nostre lloc web. 

 

Les tasques descrites anteriorment s’han de resoldre per mitjà d’un test i de tres preguntes clau que 

ens ajudaran a mesurar el grau d’usabilitat de la nostra pàgina.  

 

1era pregunta: Què. 

 

Aquestes proves es basen en l’observació d’un grup d’usuaris potencials de la pàgina en el que tracten 

de realitzar diverses tasques recomanades per l’avaluador i s’aconsegueix analitzar alguns dels 

problemes d’usabilitat. Cal dir que sempre resulta adequat revisar el disseny amb els usuaris ja que el 

treball del dissenyador es percep de diferent manera en la ment del dissenyador que en la dels usuaris 

reals. 

 

2o pregunta: Com. 

 

Normalment el nombre de participants que són necessaris per a detectar el 100% dels problemes més 

importants d’usabilitat d’un disseny es troben entorn a 15 i el millor procediment es realitzar tres proves 

diferents en tres grups de 5 usuaris. Això ens permetrà millorar de forma iterativa l’usabilitat de 

l’aplicació o sistema i ens ajudarà a resoldre pràcticament el 100% dels problemes d’usabilitat. 

Una part important és el reclutament dels participants on s’ha d’assegurar que compleixen els requisits 

i corresponen a perfils d’usuaris potencials del lloc web. 

 

3era pregunta: Quan. 

 

La filosofia centrada en l’usuari creu en la millora iterativa basada en la millora incremental del producte 

en el temps. Per tant, les proves no fa falta realitzar-les al final del procés de disseny sinó que es poden 

anar realitzant tests d’usuaris de manera continua per resoldre els problemes al moment. 

 

Respecte al nostre projecte es va realitzar un experiment per mesurar el grau d’usabilitat del producte 

a 15 usuaris de l’empresa només al final del mateix sense ésser incremental, aquest fet es va produir 

ja que el grau de facilitat d’accés a la informació de la pàgina web era extremadament alt, per tant es 

va realitzar un experiment on s’establien tres rutes d’informació on els usuaris havien de trobar aquesta 

informació de manera ràpida i eficient. 
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Els tres reptes per als usuaris van ésser: 

 

• Trobar una forma de contacte amb l’empresa. 

• Aconseguir trobar l’oferta de software engineering dins de la pàgina i inscriure’s. 

• Trobar l’apartat legal i la política de privacitat de l’empresa. 

 

Les estadístiques en quant a la resolució d’aquestes tasques bàsiques són molt altes ja que el grau de 

complexitat de la pàgina es molt baix. A la següent gràfica es pot visualitzar de manera fàcil el 

percentatge d’èxit de cada pregunta. 

 

 

 

Figura 31: Gràfic del percentatge d’èxit 

 

En conclusió, a la pàgina web desenvolupada amb Joomla consta d’una accessibilitat i usabilitat 

molt alta ja que el percentatge d’èxit en les proves resulta ésser molt gran. També cal dir que en 

la pregunta o el plantejament del problema 2 hem de tenir en compte la usabilitat de la pàgina 

web de Summar alhora de trobar l’oferta de treball ja que aquest portal no depèn del nostre 

website per tant, suposem una major complexitat alhora d’inscriure’s en l’oferta una vegada 

l’usuari ja està dins del portal. 
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6.Llenguatges de programació i APIs utilitzades  

El procés complet per al qual es va triar la plataforma Joomla és descrit clarament en l’apartat d’anàlisi 

on es realitza una comparació amb els CMS o gestor de continguts més importants del moment. Cal 

dir que l’elecció de Joomla ha sigut de caire personal tenint en compte la comparativa per elegint un 

CMS en creixement. 

 

Dintre d’aquest apartat voldríem especificar una sèrie d’informació sobre els coneixements teòrics dels 

diferents llenguatges de programació que s’utilitzen dintre de la gestió d’un CMS com Joomla on també 

consta d’una vista de codi per tal d’introduir els canvis programant a “mà”. 

 

Per tant, aquests coneixements ens serviran per entendre millor la programació interna del lloc web i 

com s’organitzen els diferents mòduls i plugins de Joomla. Seguidament es mostraran alguns dels 

llenguatges que fa servir la plataforma: 

 

6.1.PHP 

PHP és un llenguatge de programació interpretat, dissenyat originalment per a la creació de pàgines 

web dinàmiques. Normalment és el que s’encarrega de la interpretació de les operacions a realitzar 

des del costat del servidor però actualment també pot ésser utilitzat des de una interface en línia de 

comandes o en la creació d’altres tipus de programes incloent-hi aplicacions amb interface gràfica 

utilitzant un seguit de biblioteques. 

 

A la seva versió PHP5 va aconseguir molts avantatges enfront les versions anteriors i va desenvolupar 

una sèrie de punts descrits a continuació: 

 

• Millor suport a la programació orientada a objectes ja que a les versions anteriors havien sorgit 

problemes. 

• Millores en el rendiment. 

• Millora en el suport per a MySQL amb extensió totalment reescrita. 

• Millor suport a XML (XPath, DOM, etc.). 

• Suport natiu a SQLite. 

• Suport integrat per a SOAP. 

• Iteradors de dades. 

• Direcció d’excepcions. 

• Millores en la implementació amb Oracle. 

 

PHP(Hyper Text Preprocessor) és un llenguatge que permet la generació dinàmica de continguts en 

un servidor web. Les característiques més importants son el seu fàcil aprenentatge, un gran rendiment 

i l’escàs consum de recursos. També pot incloure’s dins del codi HTML de la pàgina i s’utilitzen diverses 

etiquetes per delimitar la secció de codi PHP: 
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• <?php y ?> 

• <? Y ?> 

• Per mitja del llenguatge script: <script languaje="php"> </script>  

 

A continuació descriurem pas a pas el funcionament de les pàgines allotjades en PHP: 

 

• El navegador del client sol·licita el document amb format PHP. 

• Arriba la sol·licitud al servidor i el servidor localitza el document i llença l’interpret per executar 

el codi. 

• Una vegada executat es genera el resultat HTML i es mostrat al navegador del client. 

 

Dintre de PHP n’hi ha diversos elements que són importants per entendre el funcionament del 

llenguatge i descriurem alguns d’aquests: 

 

Una variable es pot definir com una posició de memòria creada per assignar o introduir qualsevol valor 

o dada. Aquesta variable pot canviar el seu valor o el seu tipus mentre l’script s’està executant. Els 

tipus de dades possibles que pot emmagatzemar una variable son els següents: 

 

• Integrer: números enters positius i negatius. 

• Double: números decimals o de coma flotant. 

• String: cadenes de caràcters. 

• Booleans: Valors True o False. 

• Arrays: correspon a un tipus especial de col·lecció de valors. 

• Object: Tipus especial de dada complexa. 

 

Algunes de les variables més característiques a PHP les veurem a continuació però abans s’ha de tenir 

en compte que PHP diferencia entre minúscules i majúscules i que sempre comencen amb $ al davant. 

 

Variables característiques: 

 

$_SERVER['argc'] Número de paràmetres passats al script en execució. 
$_SERVER['PHP_SELF'] Nombre del script que se s’executa en aquell moment. 
$_COOKIE Array associatiu de parells(clau, valor) passats a través de cookies. 
$_GET Array associatiu de parells(clau, valor) passats a través de GET. 
$_POST Array associatiu de parells(clau, valor) passats a través de GET. 
$_FILES Array associatiu que conté informació dels fitxers rebuts per mitjà de POST. 
$_ENV Array associatiu de parells(clau, valor) de l’entorn. 
$_SERVER Array associatiu de parells(clau, valor) del servidor. 
$_SESSION Array associatiu de parells(clau, valor) de sessió. 

argv  Array d’arguments passats en l’execució del script. 
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Les Constants són valors que es mantenen durant l’execució del script i que probablement haurem 

d’utilitzar diversos cops durant la seva execució. Per això utilitzem la sintaxis següent: 

 

• Definí(“nombre de la constant”, valor); 

 

Una vegada s’ha instal·lat PHP i MySQL amb el servidor Apache configurat ja es pot començar a 

programar, un exemple molt senzill de script seria el seguent: 

 

<html> 
 
<body> 
 
<?php 
 
$myvar = "Hola. Este es mi primer script en PHP n"; 
 
//Això es un comentari 
 
es el meu primer script en PHP n"; 
 
//Això es un comentari 
 
echo $myvar; 
 
?> 
 
</body> 
 
</html> 
 
El procediment desprès de programar aquest codi amb l’extensió php és col·locar-lo al nostre servidor 
amb l’enllaç a http://mi_servidor/php/test.php. Amb aquesta URL al nostre navegador podrem 
visualitzar la línia de text que surt al codi anteriorment esmentat. 
 

 
Com s’ha comentat abans el primer que s’aprecia en el codi són les limitacions de PHP i s’ha de 
destacar que es important acabar cada línia amb punt i coma excepte les sentències de control com 
if,while,for, etc. 
 
Per tal d’introduir explicacions i comentaris es faran servir els delimitadors /* amb finalització */ que no 
tindran cap funció dins el codi ni executaran cap procés, solament resideixen a nivell informatiu. 
 
El comandament “echo” s’utilitza per imprimir per pantalla algun valor encara que també es pot utilitzar 
“printf” com en altres llenguatges com C. 
 
Finalment, en el codi programat més amunt s’ha definit una variable amb una cadena de caràcters o 
text però es podria haver omplert d’altres tipus de valors com números o arrays. És important recordar 
que totes les variables a PHP comencen amb $ i per a començar una nova línia de text s’escriu la 
partícula “n”. 
 

6.2.Javascript 

Javascript es va dissenyar amb una sintaxis similar al llenguatge C encara que adquireix nombres i 

convencions del llenguatge Java. S’ha de tenir en compte que els dos llenguatges Java i JavaScript 
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tenen propòsits diferents i no estan relacionats entre si. Els navegadors actuals compilen i interpreten 

el codi JavaScript sense problemes i per tractar d’interactuar amb qualsevol pàgina web es proveeix el 

llenguatge JavaScript d’una implementació del DOM(Document Object Model). 

 

Normalment s’utilitzava per a realitzar operacions en l’apartat client de pàgines web HTML sense accés 

a funcions del servidor. JavaScript s’interpreta dins l’agent de usuari al mateix temps que les sentencies 

es van descarregant juntament amb el codi HTML. 

 

JavaScript va ésser desenvolupat per Brendan Eich de Netscape amb el nom de Mocha, el qual va 

ésser re-nombrat posteriorment a LiveScript per a finalment ser anomenat JavaScript. Quan Netscape 

va agregar suport Java al seu navegador Netscape Navigator a la versió 2.003 al desembre de 1995 

es quan es va produir l’últim canvi de nom. 

 

Aquest moviment de re-nombrar el llenguatge va ésser una estratègia de màrqueting per obtenir 

prestigi i innovar en els nous llenguatges de programació web. 

 

JavaScript és una marca registrada per Oracle Corporation i és utilitzada amb llicencia per els 

productes creats per Netscape Communications i entitats actuals com la fundació Mozilla. 

 

Microsoft va nombrar un dialecte del JavaScript com a JScript per evitar problemes de la marca, aquest 

llenguatge JScript va ser adoptat per el navegador de Microsoft des de la versió 3.0 alliberada en agost 

del 1996. Els dos llenguatges JavaScript i JScript semblen tan similars que a vegades s’utilitzen els 

termes indistintament. Per evitar aquesta diversitat de llenguatges i reduir les incompatibilitats el World 

Wide Web Consortium va dissenyar el Document Object Model que incorporaren els principals 

navegadors. 

 

Al 1997 es va considerar un estàndard per la ECMA (European Computer Manufacturers Association) 

i més tard es va adoptar com un estàndard ISO. 

 

6.3.HTML 

El llenguatge de marcatge d’hipertext fa referència al llenguatge de marcatge predominant per a 

l’elaboració de pàgines web que s’utilitza per a descriure l’estructura i el contingut en forma de text i 

també per a complementar text amb objectes tals com imatges. 

 

HTML s’escriu en forma d’etiquetes rodejades per aquests símbols: (<,>). Aquest llenguatge també pot 

descriure l’aparença del document i pot incloure un script que pot modificar o afectar el comportament 

de la pàgina amb el navegador web i amb altres processadors de HTML. 

 

Al 1989 existien dues tècniques que permetien vincular documents electrònics, per un costat el poderós 

llenguatge d’etiquetes anomenat SGML i per un altre costat els hipervincles o enllaços. Tim Berners-
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Lee dona a conèixer que té al seu poder un sistema que permetrà accedir a fitxers en línia i que 

funcionava sobre les xarxes de computadores o màquines electròniques basades en el protocol 

TCP/IP. 

 

A principis del 1990, Tim defineix l’HTML com un subconjunt del codi SGML i va crear un lloc molt més 

important, el World Wide Web. Al 1991, Tim crea el primer navegador web que va funcionar en mode 

text i sobre un sistema operatiu UNIX. Anys més tard es va dissenyar amb l’objectiu d’ésser un 

superconjunt de HTML, l’HTML + que va permetre evolucionar gradualment des del format anterior. 

 

Els treballs en HTML+ van continuar encara que no es va convertir en un estàndard fins més tard. El 

esborrany del estàndard HTML 3.0 va ser proposat per W3C en març del 1995 i juntament amb 

l’HTML3.0 es van introduir moltes noves capacitats entre d’altres, facilitat per crear taules, fer que el 

text fluís al voltant de les figures i poder mostrar elements matemàtics complexes. Encara que es va 

dissenyar per a ser compatible amb HTML 2.0 va ser massa complex per a implementar-lo amb la 

tecnologia de la època i per tant, en expirar el esborrany es va abandonar el projecte per la carència 

de suport per part dels fabricants de navegadors web. L’HTML 3.1 mai va ser proposat oficialment i el 

següent estàndard va ser l’HTML 3.2 que abandonava la majoria de noves característiques de l’HTML 

3.0 i a canvi adoptava elements desenvolupats inicialment per Netscape i Mosaic. La possibilitat de 

treballar amb formules matemàtiques va passar a ser un estàndard diferent anomenat MathML i al 

1997, HTML 4.0 es va publicar com una recomanació del W3C. Aquest llenguatge va acabar adoptant 

elements específics desenvolupats inicialment per un navegador en concret però al mateix temps va 

netejar l’HTML i va implementar algunes característiques com XForms 1.0 que no necessitaven 

implementar motors de navegació que eren incompatibles amb algunes pàgines web HTML. 

 
Al 2004 la W3C va reobrir el debat sobre l’HTML i es va donar a conèixer la nova versió HTML5 encara 
que aquest treball posteriorment va ser rebutjat per els membres de l’W3C i es va donar preferència 
per el desenvolupament del XML. 
 
Els principals exploradors com Mozilla o Opera es van interessar per prosseguir el projecte amb altres 
sigles WHATWG que es basava amb la compatibilitat amb les tecnologies anteriors i finalment al 2006, 
l’W3C va tornar al desenvolupament de l’HTML5 per desprès unir-se al projecte WHATWG. 
 

6.4.JQuery 

JQuery és una biblioteca de JavaScript creada per John Resig que permet simplificar la manera 
d’interactuar amb els documents HTML i manipular l’arbre DOM, modificar events, desenvolupar 
animacions i agregar interaccions amb la tècnica AJAX per a pàgines web. 
 
Aquesta biblioteca va ser presentada el gener del 2006 al BarCamp NYC. JQuery és software lliure i 
de codi obert encara que posseeix un doble llicenciament sota la llicencia MIT i la GNU v2 permetent 
el seu ús tant en projectes lliures com privatius. 
 
JQuery com altres biblioteques ofereix una sèrie de funcionalitats basades en JavaScript que d’altra 
forma requeririen molt més codi i amb funcions pròpies de la biblioteca aconsegueixen grans resultats 
en menys temps i espai. 
 
Amb aquesta tecnologia ha estat emprat el nostre slideshow per a la pàgina web. Empreses com 
Microsoft i Nokia van anunciar que incloïen biblioteques JQuery a les seves plataformes ja que aquesta 
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biblioteca permet canviar el contingut d’una pàgina web sense necessitat de carregar-la de nou per 
mitjà de la manipulació de l’arbre DOM i peticions AJAX. 
 

6.5.CSS 

Les fulles d’estil en cascada o CSS es un llenguatge utilitzat per a definir la presentació d’un 

document estructurat escrit en HTML o XMl. L’W3C formula l’especificació de les fulles d’estil que 

serviran d’estàndards web per als navegadors. 

La idea del CSS o la fulla d’estil es separar els paràmetres de l’estructura i la programació d’una 

pàgina de la seva presentació. Normalment aquesta informació s’estructura a un document a part 

però també pot ser intrínseca a la fulla HTML i per això haurem d’utilitzar l’etiqueta <<style>>. 

 

A continuació un exemple de CSS del nostre codi i algunes formes d’utilització del CSS: 

 

Formes d’utilització: 

 

1. Per mitjà de CSS introduït per l’autor: 

 

a. Estil en línia: vol dir configuració dels estils al 

moment i en el mateix codi HTML. Una formula 

que no es gaire aconsellable perquè es 

transforma en una manera molt tediosa i es veu 

massa programació alhora de revisar codi. 

b. Fulla d’estils intern, aquesta fulla resideix dintre 

del <head> de la pàgina marcada per l’etiqueta 

<style>. Aquest procediment s’utilitza quan es 

vol proporcionar alguna característica a una 

pàgina web en un fitxer simple. 

c. I per últim, la forma més potent de programació 

que es col·locant la fulla d’estils CSS externa a 

la programació HTML. Aquesta es la millor 

manera perquè separa les regles de formateig per a la pàgina HTML de la estructura 

de la pàgina. 

 

2. Estils CSS introduïts per l’usuari que veu el document per mitjà d’un arxiu CSS especificat 

amb la configuració de navegador i que sobreescriu els arxius per l’autor en les pàgines web. 

 

3. Estils CSS marcats per defecte per a diferents elements del document html, aquests son els 

estils com el subratllat dels enllaços i demés que venen donats per l’user agent. 
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Demostració 

1.Tests  

 
Per tal de realitzar una comparativa adequada entre la web desenvolupada i les webs de la 
competència s’ha tractar de sotmetre el nostre site i el de les principals webs de la competència a 
diversos tests, entre ells dos importants, el de velocitat i el de validació. 

1.1.Test de velocitat 

Per tal de poder provar la velocitat adequada de la nostra pàgina n’hi existeixen pàgines d’interès on 

ens donen l’oportunitat de saber si la nostra pàgina es ràpida o no i poder comparar-les amb altres 

pàgines de la competència. 

 

Seguidament adjuntem algunes imatges que posen de manifest la velocitat de la pàgina 

desenvolupada i altres de la competència o altres de molt importants on l’accessibilitat ràpida es un 

punt molt important. 

 

Mesures de la nostra pàgina: 

 

 
Figura 32: Test www.designauto.es 

 

Mesures de pàgines de la competència: 

 

CT ingenieros: 

 
Figura 33: Test www.ctingenieros.com 
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Mazel Ingenieros: 

 

 
Figura 34: Test www.mazel-ingenieros.com 

 

Es pot veure que la nostra pàgina carrega més ràpid que la resta de pàgines de la competència encara 
que sigui per un temps mínim. Cal dir que la web de CT ingenieros té més volum de dades a carregar 
i per això també pot constar aquest retard enfront la nostra pàgina. 

A continuació alguns tests realitzats a pàgines molt visitades mundialment: 

Facebook: 

 

Figura 35: Test www.facebook.com 

 

The Times: 

 

Figura 36: Test www.thetimes.co.uk 

 

Podem veure que pràcticament totes les webs són accessibles en un període molt ràpid de temps 
excepte Mazel Ingenieros. Aquest interval de temps no és molt notable de cara a l’usuari final així que 
tenen una bona accessibilitat. 
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1.2.Test de validació 

Per a comprovar i validar la pàgina web dins dels marcs de les normatives HTML5, s’ha realitzat amb 

el principal validador de la W3C (World Wide Web Consortium) al que es pot accedir des de la 

pàgina: http://validator.w3.org/.  

 

Amb l’ajut d’aquest validador vam poder reduir els errors de la pàgina i fer una comparativa senzilla 

com hem fet avanç amb les webs de la principal competència. 

 

Validació www.designauto.es: 

 
Figura 37: Validació designauto 

 

www.mazel-ingenieros.com: 

 

 
Figura 38: Validació Mazel Ingenieros 

 

www.ctingenieros.com: 

 

 
Figura 39: Validació CT Ingenieros 
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Clarament es pot demostrar el nombre d’errors que aporten els diferents llocs web enfront 

www.designauto.es, o sigui, que l’únic lloc web que ha passat la validació amb èxit és la nostra 

pàgina. 
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2.Exemples d'ús del producte (o guia d'usuari) 

La pàgina web desenvolupada és un website el contingut del qual és merament informatiu ja que 
l’empresa només vol projectar una imatge corporativa de cara a l’exterior i donar informació als 
possibles clients o treballadors per trobar a l’empresa més fàcilment. 

Per tant, per a donar exemples clars de l’ús del producte exemplificarem tres tipus de vies d’accés a la 
nostra pàgina: 

• Via informativa per a gestionar possibles projectes en CAD/via del possible client. 

• Via candidat, per a persones que busquen treball a la nostra empresa i volen presentar el seu 
currículum. 

• Via informativa per a saber la ubicació i la manera de poder contactar amb Rücker Lypsa. 

Seguidament es farà una breu descripció de les diferents vies i es mostraran una sèrie d’imatges que 
correspondran als diagrames de navegació que han de seguir els usuaris en cadascuna per arribar 
amb èxit a l’objectiu. 

2.1.Via informativa per a gestionar projectes en CA D/via del client 

El perfil d’usuari que utilitzarà aquesta via correspondrà a un perfil de client que busca saber més 

informació sobre els treballs que ha gestionat l’empresa, qui són, en quins camps treballen i amb 

quins clients treballa o ha treballat. 

 
Figura 40: Diagrama de navegació via informativa 

 

2.2.Via del candidat/treballador 

El segon perfil d’usuari és el d’un possible treballador/candidat a una vacant dins l’empresa, aquesta 

persona té un perfil d’enginyer o persona qualificada que busca lloc de treball dins la nostra empresa, 

per tant, haurem de facilitar-li no només dades de contacte sinó una infraestructura o plataforma per 

a que pugui adreçar el seu currículum. 
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Figura 41: Diagrama de navegació via del candidat 

2.3.Via de contacte 

L’últim perfil d’usuari a tractar és l’usuari que entra directament per buscar qualsevol forma de 

contacte, ja sigui la ubicació de l’empresa com el número de telèfon o el correu. 

 

 
Figura 42: Diagrama de navegació via de contacte 

 

Com podem veure tots tres perfils d’usuari accedeixen de manera fàcil i molt intuïtiva a la informació 

des del mateix menú inicial i això permet que l’experiència d’usuari sigui molt bona ja que s’arriba de 

ràpida i satisfactòria al punt final o objectiu. 
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Conclusions i línies de futur 

1.Conclusions 

Durant tot el projecte s’han pogut valorar els objectius i extreure’n diverses conclusions. Una vegada 

finalitzat el website si s’han pogut assolir o no aquests objectius anteriorment avaluats. 

 

Seguidament realitzarem un repàs de cadascun dels objectius primerament fent una parada en els 

objectius principals i més importants i desprès en els secundaris o amb una prioritat més baixa. 

 

El primer objectiu era la comprensió de les directrius que venien marcades des del grup alemany al 

que pertany l’empresa i afectava a la distribució i estructuració de la pàgina d’acord amb aquests 

principis corporatius. Aquest objectiu el donem per assolit ja que s’han seguit els patrons, colors, 

paletes, tipografies i estructuració tant semblants com ha sigut possible a les de la pàgina del grup. 

 

Tot i així, volíem donar un toc diferent per a Rücker i crec que amb la variació del menú a dalt i la 

disposició de l’slider principal avall s’ha aconseguit perfectament. 

 

Com a segon objectiu teníem la compatibilitat del lloc web amb qualsevol navegador i desprès de 

comprovar-ho amb els principals navegadors com son Opera, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 

i Mozilla podem donar per assolit aquest punt. 

 

El tercer objectiu tractava sobre la documentació exhaustiva de la reestructuració de la pàgina web per 

a donar més facilitats alhora de modificar canvis en el futur. Aquest punt queda solucionat amb la 

redacció d’aquesta memòria que ens aporta tota la documentació adient per realitzar qualsevol canvi 

a la pàgina juntament amb la informació d’accés al CMS i la forma de realitzar canvis als diferents 

articles i mòduls del site. 

 

El quart objectiu es compleix ja que com a correu d’incidències tant a la pàgina principal com de 

contacte tenim el correu del departament d’informàtica, encarregat de la pàgina i de resoldre les 

possibles incidències. 

 

El cinquè i últim objectiu principal de l’aplicació raona que ha de ser un lloc web connectat amb les 

diferents xarxes socials ja que els clients potencials i les persones es mouen en aquests àmbit i la 

capacitat de promoció i visibilitat a través de les xarxes socials és molt gran. Aquest objectiu s’ha 

completat en la mesura en que podíem fer referència a l’empresa en qüestió, per tant, com encara no 

podíem realitzar el correcte enllaçament amb les diferents comptes de Linkedin, Facebook i de més 

xarxes socials a causa de la prohibició del treball en paral·lel de dos webs de Rücker Lypsa s’ha deixat 

preparat per a realitzar l’enllaçament desprès de l’autorització per par de la direcció. 

 



Remodelació i reestructuració de la web corporativa  de Rücker Lypsa, Màster en aplicacions multimèdia  
 

77 / 91 
 

Per una altre banda, els objectius que havien de resoldre l’apartat del client/treballador han quedat 

assolits satisfactòriament. 

 

El primer objectiu constava de la possibilitat d’accedir al portal intern per a treballadors també 

subministrat per l’empresa Summar. I amb l’opció al menú de l’àrea privada s’aconsegueix aquest punt 

sense problemes. 

 

Per una altre banda, el segon objectiu d’aquest apartat que tracta de possibilitar la opció d’inscriure’s 

a les diferents ofertes de treball es resol amb l’apartat del menú que fa referència a “trabaja con 

nosotros”. Dintre d’aquest apartat del menú principal tenim dues opcions que ens porten a veure les 

ofertes de treball que existeixen a Rücker Lypsa ara mateix i també dona l’opció de presentar el teu 

currículum de manera espontània per tal d’emmagatzemar a través del portal de Summar el teu 

currículum per a possibles ofertes o vacants a posteriori. 

 

També es van establir una sèrie d’objectius personals amb els que l’autor volia arribar a través de la 

realització d’aquest projecte. Aquests objectius s’han assolit amb èxit ja que corresponien al 

desenvolupament del website des de zero amb un CMS, en el nostre cas Joomla, el segon objectiu 

corresponia a saber gestionar un website amb aquest tipus de gestor de continguts i per últim, un 

aspecte important era resoldre problemes reals del gestor de continguts durant el desenvolupament, i 

tots tres objectius s’han resol amb garanties. 

 

A continuació farem referència als objectius secundaris que no pertanyien al camí crític de la 

consecució del projecte però que s’hauran de aconseguir tard o d’hora. 

 

El primer objectiu dels quatre correspon a la visió del site en diferents idiomes que per qüestions de 

temps no ha sigut possible, a les línies d’ampliació es realitza una explicació més extensa d’aquest 

objectiu. 

 

El segon objectiu era permetre gestionar al departament de màrqueting un apartat de noticies pròpies 

de Rücker Lypsa on sigui auto gestionat pel departament de màrqueting, aquest objectiu s’ha assolit 

amb èxit i només quedaria pendent desprès de l’aprovació la generació d’usuaris amb permisos 

únicament per a editar notícies i crear-les. 

 

El tercer objectiu comporta un treball més extens i continu a realitzar per al departament d’informàtica 

i tracta de la indexació i el treball SEO constant per a que la pàgina estigui en els primers resultats de 

Google. Treball que encara no s’ha realitzat durant aquest projecte i que serà més fàcil de realitzar en 

el moment de la posada en marxa del website online on amb eines com Google Analítics podrem veure 

com posicionar i estructurar millor la pàgina de cara als clients i a la indexació.  
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I per finalitzar amb els objectius secundaris, farem referència a la gestió i creació d’usuaris específics 

que només puguin pujar i canviar les imatges corporatives que omplen el lloc web. Aquest apartat no 

s’ha complert per la manca de temps però es realitzarà a posteriori per tal d’agilitzar uns processos 

que requereixen actualitzacions continues. 

2.Desviacions sobre la planificació 

La planificació realitzada a l’inici del projecte juntament amb el mandat del projecte s’ha portat a 

terme correctament sense cap desviació fins a la primera setmana de novembre que per causes  

alienes al projecte no es va poder treballar i continuar amb la planificació, aquest problema es va 

dissipar i es va resoldre sense problemes per a la següent entrega del dia 15/12/2014 corresponent a 

la PAC4 Entrega 2 on es va realitzar una entrega molt completa resolent els problemes que havien 

sorgit a la primera entrega de la PAC3 Entrega 1. 

 

Cal dir que els apartats més importants que constaven com a objectius secundaris i que no han 

arribat a completar-se com l’aplicació de multi llenguatge per al website son objectius importants per 

un projecte que només acaba de començar ja que a partir d’ara i amb la seva adequació a l’empresa 

sofrirà molts canvis i cadascun d’aquest correspondrà a un projecte per si sol. 

 

3.Metodologia de treball 

La metodologia de treball ha sigut una metodologia àgil a causa dels canvis continus en el disseny, 

colors corporatius, elecció de mòduls i de més canvis que provenen des del client, en el nostre cas la 

mateixa direcció i departament de màrqueting de l’empresa. 

 

Des del principi es va optar per elegir la creació o el desenvolupament des de zero de la pàgina web i 

el principal motiu era el desconeixement de la plataforma Wordpress i per tant, l’opció de refer la 

pàgina o modificar-la era complexa. Per tant es va optar per la creació d’una nova amb un CMS que 

controlessin des del departament d’informàtica i que quedés ben documentat per a futurs canvis. 

 

Per aquest motius crec que l’elecció ha estat encertada i amb la implantació de la pàgina i els canvis 

posteriors aconseguirà ésser una eina molt útil a l’empresa de cara a l’exterior. 
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4.Línies de futur 

4.1.Gestió documental, absorció de la intranet o po ssible adaptació.  

Actualment, les empreses més importants d’aquest país i del mon es caracteritzen per tenir un gestor 

documental eficient i així poden estalviar temps i espai ja que moltes d’aquestes empreses 

digitalitzen els documents i així poden eliminar espai físic necessari per a altres tasques. 

Amb l’avenç de la tecnologia cada cop neixen més gestors documentals i de més eficiència però la 

diferencia en realitzar un gestor documental propi és que aquest gestor serà totalment personalitzat i 

adequat a les necessitats de l’empresa. 

 

D’aquesta forma s’aconsegueix que neixi un projecte dintre d’aquest mateix que ajudarà a l’empresa 

a adaptar-se a les noves tecnologies y als nous temps i permetria créixer a l’empresa a nivell 

administratiu. 

 

Dintre d’aquesta mateixa línia d’expansió es donen moltes possibilitats de futur per a diferents 

gestions de documentació de qualitat i documents generals de l’empresa. 

 

4.2.Implementació de varis idiomes. 

Aquesta línia d’ampliació resta com a un objectiu secundari però que adquireix un grau d’importància 

molt gran en el temps degut a la constant internacionalització de l’empresa i l’obertura de diversos 

projectes a l’estranger. 

 

Els idiomes com el Català/Castellà/Anglès/Alemany són imprescindibles en les pròximes setmanes 

després de la implementació i la posada en marxa del projecte ja que donen altres oportunitats a 

possibles clients de trobar informació en qualsevol idioma a la xarxa. 

 

4.3.Treball SEO/SEM. 

La indexació i la posada en marxa d’un bon treball de posicionament de la pàgina de l’empresa és un 

objectiu que adquireix una importància relativa. El posicionament del lloc web és una peça essencial 

per a que els clients/treballadors/col·laboradors es posin en contacte o ens trobin a la xarxa de 

manera fàcil i ràpida i aquest és un punt important per a treballar els pròxims mesos. 

2.5.Adaptació a la web de Rücker Lypsa. 

 

En els pròxims mesos, la web sofrirà un nombre de visites molt alt que ens portarà a correccions a la 

seva estructura i una possible adaptació prenent com a exemple l’anterior web ja que els propietaris 

de l’empresa tenen l’ultima paraula juntament amb la directiva del grup EDAG. 
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4.4.Gestió de backups web. 

Per mitjà de diversos mòduls de Joomla es poden arribar a realitzar backups del lloc web amb 

l’objectiu de mantenir una seguretat adequada del lloc i poder tenir copies de seguretat en cas de una 

falla general o altres tipus d’errors. 

 

 

 

Figura 43: Akeeba Backup 

 

Aquests backups donarien un plus de seguretat a la web i permetria guardar amb seguretat 

documents. Un altre exemple de mòdul de backup podria ésser el programa X-Cloner Backup que 

també ofereix funcionalitats com: 

 

• Copia de seguretat incremental de la base de dades. 
• Resultats d’escaneig progressiu del sistema d’arxius. 
• Opció de límit de grandària de la copia de seguretat per a dividir-lo en arxius addicionals. 
• Excluir arxius de determinada grandària. 
• Restauració incremental d’arxius. 
• Interface d’inici JQuery. 
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4.5.Actualització de la intranet i adequació a la n ova web. 

Una possible opció és l’adaptació de l’actual intranet prenent com a exemple el website realitzat amb 

Joomla i així donar una imatge més corporativa als treballadors que per motius de treball i informació 

actualment es tenen que adreçar a la intranet. 

A continuació s’adjunten algunes imatges per a posar de manifest la necessitat d’actualització 

d’aquesta eina: 

 

 

 

Figura 44: Intranet 1 

 

 
Figura 45: Intranet 2 
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Com es pot veure a les diferents imatges requereix un rentat de cara i posada a punt per estar al nivell 

que una empresa com Rücker Lypsa requereix. Això també requereix una gestió adequada dels arxius 

ja que també tracten arxius i documentació de qualitat a nivell intern i que son accessibles per a tots 

els treballadors. 
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Annexos 

Per finalitzar s’adjuntaran dos annexes al treball que ens donaran més informació sobre els lliurables 

entregats i sobre el currículum de l’autor d’aquest treball. 

1.Lliurables del projecte 

La llista d’arxius que es lliuren amb el projecte es la següent: 

Memòria escrita amb títol: Remodelació i reestructuració de la web corporativa de Rücker Lypsa S.L.U. 

 

Títol del document  Descripció  

Remodelació i reestructuració de la web 

corporativa de Rücker Lypsa S.L.U.pdf 

Memòria escrita de tot el projecte realitzat. 

Projecte  final Joomla.rar  Tot el codi del projecte Joomla amb la seva 

estructuració de carpetes i fitxers. 

presentaciowebsiteRuckerLypsa .rar  Presentació en el programa prezi de tot el 

projecte. 

Administracio.pdf  Conté els passwords i dades per a poder entrar 

com a administrador a Joomla. 

 

Taula 9: Lliurables del projecte 

2.Currículum Vitae 

A continuació es pot veure el currículum de l’autor d’aquest projecte acompanyat primerament d’una 

breu descripció biogràfica: 

 

Des del començament dels meus estudis vaig intentar ser una persona curiosa i amb ganes d’aprendre 

sense posar-me límits i vaig descobrir que la informàtica era un dels meus punts forts i on em veia més 

còmode, per això vaig intentar estudiar la vessant tecnològica a batxillerat i més tard l’enginyeria 

tècnica informàtica. Això em va suposar un gran esforç però vaig aconseguir els meus objectius i abans 

d’acabar la carrera ja feia pràctiques a una empresa molt coneguda del sector de serveis d’automoció. 

 

Aquestes pràctiques em van donar l’experiència necessària i l’adquisició de coneixements en matèria 

de treball per a poder acabar els meus estudis i aconseguir un millor posicionament dins de l’empresa, 

aquesta vegada com a intern. Seguidament, vaig treballar un parell d’anys realitzant tasques més 

pròpies d’un tècnic informàtic que d’un enginyer ja que el meu treball consistia en arreglar ordinadors, 

ja fos hardware o software. En aquest període el meu temps a la zona de treball es dividia en dos parts, 

la tasca d’informàtic de tardes, com a administrador de sistemes i resolució de problemes i per una 

altre banda la tasca de callcenter i resolució d’incidències. 

 



Remodelació i reestructuració de la web corporativa  de Rücker Lypsa, Màster en aplicacions multimèdia  
 

86 / 91 
 

Treballar amb dues empreses pioneres i líders en diferents sectors va ésser una experiència molt gran 

dins la meva vida laboral, vaig treballar com a administrador de sistemes en una empresa líder del 

sector de l’automoció i per una altre banda vaig ésser callcenter de la obra social de la Caixa, banc 

molt important del nostre país. 

 

Totes dues tasques em van donar molta experiència amb el tracte amb la gent i clients i em van fer 

adquirir coneixements en diversos camps de la informàtica. Tot això va culminar amb la finalització del 

projecte final de carrera on l’empresa Mazel Ingenieros em va ajudar a desenvolupar una intranet de 

gestió documental per a la mateixa empresa. Aquest projecte va ésser un èxit i em van donar la 

possibilitat d’afegir mòduls i funcionalitats i que el meu horari laboral tornés a canviar per donar pas a 

un parell d’hores de treball com a desenvolupador web. 

Amb la crisi econòmica i diversos problemes de l’empresa va començar un concurs de creditors on ens 

van fer fora a la majoria de treballadors, jo vaig ser un dels escollits i no vaig poder seguir amb el 

projecte del gestor dins l’empresa. 

 

Desprès d’aquest entrebanc vaig continuar dos mesos formant-me en la programació en Android amb 

un curs online mentre buscava treball i estudiava el màster en aplicacions multimèdia a la UOC. En el 

termini de temps de dos mesos i desprès de varies entrevistes una empresa del mateix sector i 

competència de Mazel Ingenieros va apostar per mi i em va donar l’oportunitat de formar part de Rücker 

Lypsa i el seu departament d’informàtica. Tornava a realitzar tasques d’administració de sistemes i 

coneixia una altre forma d’actuar d’un departament d’informàtica molt més eficaç i professional. 

 

Durant l’estada en aquest departament fins a l’actualitat he après moltíssim sobre l’administració de 

sistemes i resolució de problemes, migracions, tractament de switchs, VLANS i altres temes que a 

Mazel Ingenieros no vaig poder aprendre. Seguint la meva vessant de desenvolupador web vaig 

intentar proposar un model més nou de la pàgina actual de Rücker Lypsa seguint les meves pròpies 

directrius, la pàgina va agradar al departament però no a la direcció, que veia que no s’ajustava a les 

directrius marcades pel grup EDAG al que pertany Rücker Lypsa des de fa molt poc temps. Aquest 

model per tant va ésser descartat i amb aquest projecte que s’ha desenvolupat i explicat en aquest 

treball s’ha intentat juntament amb la direcció i el departament de màrqueting del grup, fer una pàgina 

més adequada als requisits i les necessitats del grup. 

 

Les meves perspectives de futur passen per assolir un gran nivell d’anglès que afavoreixi la meva 

estada a l’empresa desprès de la seva internacionalització i adquirir coneixements en programació 

Android. Tot això juntament amb el constant aprenentatge dins del departament farà que el meu perfil 

arribi a ser molt més complet. Probablement amb la finalització del màster provi la realització d’una 

carrera diferent al setembre per tal de buscar altres objectius i seguir avançant en el desenvolupament 

del meu perfil professional. 
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 [Escriba su nombre] 

7-4-2014 Abel Costela Travé 

 

Dirección: Ctra. De Terrassa, 43, 1ero 1era. 

Tel. 675145908 

e-mail: abel_8_rubi@hotmail.com 

Población: Rubí (Barcelona). 

 

 

 

O B J E T I V O S  
 

Los objetivos que persigo a corto plazo son los siguientes: 

• Mejorar y adquirir conocimientos en el ámbito de la programación 
web y aplicaciones. 
 

• Adquirir mayores responsabilidades en el puesto de trabajo y liderar 
proyectos. 
 

• Aprender y perfeccionar mi formación lingüística en idiomas como 
inglés, alemán, francés requeridos en los puestos de ingeniería de 
máximo nivel. 

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  
 
Un ivers i ta t  Ober ta  de  Ca ta lun ya  (UOC) 
Fecha: 2012 y cursando actualmente. 

Master en aplicaciones multimedia. 

Un ivers idad Au tónoma de  Barce lona  
(Barce lona )  
Fecha: 2008-2012. 

Ingeniería Técnica en informática de sistemas. 

I ns t i tu to  La  Se r re ta  (Rubí )  
Fecha: 2002-2008. 

Graduado en educación secundaria obligatoria (E.S.O.). 

Título de Batxillerato Tecnológico. 
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Maze l  I ngen ie ros  
Fecha: 2012. 

Curso de Inglés básico (20 horas). 

Maze l  I ngen ie ros  
Fecha: 2012. 

Curso de Catia V5 (20 horas). 

Un ivers idad Au tónoma de  Ba rce lona  
Fecha: 2011. 

Curso básico de Linux/Unix. 

Fede rac ión  Cata lana  de  ba lonmano  
Fecha: 2009 

Título de monitor base de balonmano. 

Fede rac ión  Cata lana  de  ba lonmano  
Fecha: 2012 

Título de entrenador para categorías CADETE-JUVENIL-SENIOR de 
balonmano. 

Co leg io  C.E . I .P  Mossèn C in to  Verdague r  (Rubí )  
Fecha: 1993-2002. 

Educación primaria. 

I D I O M A S  
Castellano: Nivel alto, hablado y escrito. 

Catalán: Nivel alto, hablado y escrito. 

Inglés: Nivel medio, hablado y escrito. 

E X P E R I E N C I A  
 

Administrador de sistemas |  Rücker  Lyp sa  S .L .U.  
02/06/2014 - Actualmente (duración de 6 meses). 

 

• Administración de usuarios mediante active directoy. 

• Trabajos de administración de servicios en Windows server 2003 i 
2008 R2. 

• Instalación y mantenimiento de servidores. 

• Promoción de DC (Domain Controllers). 
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• Mantenimiento de backups en servidor con librería de cintas. 

• Resolución de problemas en ordenadores con software de diseño 
como Surf, Catia y Photoshop entre otros. 

• Resolución de problemas en software de administración como 
Navision, Mentor o SCPwin. 

• Desarrollo web de la página principal de la empresa y modificación 
de la intranet i otros portales internos de la empresa. 

• Instalación y mantenimiento de software y hardware de 
Workstations de diseño y CAD engineering.  

 

Técnico informático |  Maze l  I ngen ie ros  
15/06/2011 - 15/05/2012 (duración de 1 año y cambio de departamento) 

 

• Mantenimiento de las copias de seguridad (backups) vía 
SYMANTEC BACKUP. 

• Mantenimiento del hardware de todas las empresas del grupo, 
solicitud de nuevos ordenadores, actualización y puesta a punto. 

• Actualización de software de ingeniería como Catia V5, 
PROENGINEER, IGES IDEAS y software alemán como LCABLE y 
LDORADO.  

• Reparación de hardware y software de los ordenadores del grupo 
Mazel. 

• Generar e implantar imágenes de ordenadores con Hirens 10.0. 

• Mantenimiento de usuarios realizado vía Active Directory. 

• Creación de particiones compartidas por usuarios y experiencia en 
la gestión de permisos de usuarios por grupos de dominio. 

• Mantenimiento de correos Outlook de empresa y configuración de 
los mismos. 

• Reparación y mantenimiento a distancia de ordenadores vía 
Teamviewer. 

• Mantenimiento de la Intranet de Gestión Documental de Mazel 
ingenieros y sus usuarios. 

• Creación de carpetas compartidas y particiones de datos en 
Windows server 2003. 

• Familiarizado con software de transferencia de archivos (FTP) como 
FILEZILLA o CUTEFTP. 

• Conocimiento sobre la creación de ftp's entre maquinas Linux 
conectadas a la misma red para transferencia de archivos. 
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• Familiarizado con el entorno Linux debido a que la actualización de 
software como LCABLE se tenía que llevar a cabo en máquinas IBM 
con Linux como sistema operativo. 

• Conocimiento sobre la creación de ftp's entre maquinas Linux 
conectadas a la misma red para transferencia de archivos. 

• Formatear y particionar discos duros para crear unidades de datos 
fuera de programas DEEPFREEZE. 

Un hecho importante es que durante este tiempo desarrollé una intranet de 
gestión documental para Mazel ingenieros que gestionaba la 
documentación de calidad de la empresa. Seguidamente se expandió y los 
demás departamentos hicieron uso de ella para poder beneficiarse de las 
ventajas de tener acceso a documentación en cualquier momento y desde 
cualquier lugar del mundo. 

Esta IGD (Intranet de Gestión Documental) se hizo utilizando diferentes 
lenguajes de programación web como JQuery, CSS, Java Script, PHP y html 
entre otros. 

La creación de esta intranet y de varias webs adicionales con trabajos fuera 
del horario laboral han hecho que adquiera unos conocimientos en todos 
estos lenguajes de programación web aparte de conocimientos de MYSQL 
y bases de datos tanto para almacenar usuarios como documentos. 

 

Callcenter y Técnico informático |  Maze l  I ngen ie ros  
15/05/2012 (Actualmente trabajando) 

 

Actualmente desarrollo dos actividades dentro de mi horario de trabajo, por 

un lado recibo las llamadas del Callcenter para posibles averías en 

ordenadores de Fundación "La Caixa". Estos ordenadores pertenecen a 

aulas de la obra social de "La caixa" que ha instalado una empresa del grupo 

Mazel.  

Y por otro lado, sigo desarrollando el trabajo de técnico informático de Mazel 

ayudando al departamento de informática.  

En mi labor como Callcenter puedo destacar los siguientes conocimientos 

que pongo en práctica día a día: 

• Atención al cliente, normalmente son centros de mayores por lo 
tanto hay que tener un especial cuidado y atención. 

• Atención al cliente en centros escolares y hospitalarios. 
• Reparación de ordenadores tanto hardware como software 

principalmente de máquinas LENOVO e IBM. 
• Instalación y congelación de los ordenadores por medio del 

programa DEEPFREEZE. 
• Mantenimiento y reparación cuando es posible mediante 

Teamviewer (acceso remoto). 
• Actualización de software básico como Adobe flash, adobe Reader, 

Java y Office. 
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Entrenador y coordinador del balonmano base de Rubí |  
Handbo l  Rubí  
10/09/2009 - Actualmente (duración de 6 años y con actitud de seguir 

ayudando a este club) 

Este trabajo me ha llevado a adquirir conocimientos de carácter humano 

entre los que destacan: 

• Capacidad de liderazgo de un grupo y de un proyecto año tras año. 

• Capacidad de mejora y adquisición de conocimientos en cuanto a 
las relaciones interpersonales tanto con niños, adolescentes o con 
la junta directiva del club (diferentes roles). 

• Consecución de objetivos y motivación para alcanzarlos. 

C U A L I F I C A C I O N E S  
 

Me caracterizo por ser un ingeniero técnico informático con ambición y con 
ganas de aprender en cualquier puesto de trabajo y en cualquier ámbito de 
esta profesión.  Me encanta la programación web y la administración de 
sistemas. También me apasiona el estudio y la creación de aplicaciones que 
den soporte a mi empresa para mejorar su eficiencia. 

 

 


