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INTRODUCCIÓ 

 

L’empresa d’obres i reformes Ortbot SL, ha sol·licitat una 

aplicació via Web per poder portar el control de la gestió de la 

seva empresa. 

Últimament el volum de feina de l’empresa ha augmentat tant 

que ha provocat que els antics mètodes de gestió i control de 

l’estat de l’empresa fossin inviables per assumir-ho. 

Ortbot SL, necessita una aplicació que tingui accés via web per 

tal de poder gestionar el clients, els productes, les 

factures/pressupostos. I que aquest accés sigui des de qualsevol 

lloc on hi hagi accés a internet. 

Aquesta aplicació ha d’esser fàcil d’utilitzar, ha de tenir un 

disseny atractiu i sobretot que compleixi els requisits bàsics per 

el bon funcionament de l’empresa, així com poder cobrir les noves 

necessitats de l’empresa. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

Per què el projecte? 
 

L’empresa Ortbot SL, s’ha trobat que gràcies a la seva bona 

feina, ha tingut un augment considerable del seu volum normal 

de comandes.  

Fins ara al tractar-se de una empresa petita no tenien la 

necessitat d’automatitzar les diferents gestions bàsiques per el 

bon funcionament del negoci, però el fet de augmentar 

considerablement les feines bàsiques de  creació , seguiment, 

tractament del treball que estan desenvolupant s’han vist 

desbordats per el treball repetitiu  que els genera i provoca una 

gran pèrdua de temps en fer-ho. 

Tenint en compte que actualment les noves tecnologies no son 

costoses s’han decidit per crear un nou sistema automàtic que els 

ajudi en el dia a dia de l’empresa i que els processos repetitius  

que els feia que perdessin gran quantitat de temps, es 

disminueixin considerablement. 

D’altra banda amb el nou sistema volen simplificar les diferents 

gestions de l’empresa per poder tenir una visió del bon estat del 

negoci amb més facilitat. 

A més a més, actualment un accés ràpid i constant a la 

informació es part important en el negoci de qualsevol tipus 

d’empresa, es a dir, poder donar una solució ràpida als problemes 

dels clients, es la part més destacada en el èxit o fracàs de una 

empresa. 
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Estudi de mercat. 

 

Existeixen gran quantitat de empreses que han creat software 

genèric  per poder gestionar els processos d’aquest sector de la 

industria. Aquestes solucions normalment acostumen a ser 

complexes amb multitud de opcions que amb molta probabilitat 

el nostre client no necessitarà, així com un elevat preu de 

compra. 

Algunes d’aquestes aplicacions poden ser: 

www.galdon.com/erp-obras/instalaciones-obras/ 

www.es.ebp.com/productos/obres_reformas.aspx 

www.quonext.com/solucion-programa-gestion-empresas-

constructoras-obras-reformas-microsoft-dynamics-nav-navision-

ax-axapta-aspx 

 

Un altre dels conceptes que tenen aquestes solucions genèriques 

es el fet que al aprofitar la base per diferents tipus de gestions, 

aquest processos no estan optimitzats al 100%, així com pot 

estar-ho una solució a mida per un client. 

Per tots aquest motius recomanem una solució a mida enlloc de 

una genèrica ja que la solució a mida, no tindrà més 

funcionalitats de les que realment necessita l’empresa , ni tampoc  

el preu serà superior ja que moltes d’aquestes solucions van 

distribuïdes en mòduls ,es a dir, només es pagarà per les 

funcionalitats que es sol·licitin. 

Així com els processos de l’aplicació estan pensats per donar un 

rendiment òptim a l’empresa Ortbot SL. 

 

http://www.galdon.com/erp-obras/instalaciones-obras/
http://www.es.ebp.com/productos/obres_reformas.aspx
http://www.quonext.com/solucion-programa-gestion-empresas-constructoras-obras-reformas-microsoft-dynamics-nav-navision-ax-axapta-aspx
http://www.quonext.com/solucion-programa-gestion-empresas-constructoras-obras-reformas-microsoft-dynamics-nav-navision-ax-axapta-aspx
http://www.quonext.com/solucion-programa-gestion-empresas-constructoras-obras-reformas-microsoft-dynamics-nav-navision-ax-axapta-aspx
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Descripció del projecte. 
 

El projecte està destinat a solucionar els problemes que tenen en 

l’empresa Ortbot SL, per a la gestió de les comandes (factures i 

pressupostos) , així com en el manteniment del stock de l’empresa 

i facilitar notablement l’estimació del bon funcionament de la 

mateixa. 

Aquest projecte es per totes les persones de l’empresa que es 

dediquen a les gestions administratives. Es a dir, des del 

departament de compres, com des de les persones encarregades a 

tractar amb els clients. 

Al ser un projecte via Web dóna molta  facilitat per poder 

treballar  des de qualsevol lloc on tinguem accés a internet, ja 

sigui un ordenador fixe, un portàtil o bé qualsevol dispositiu 

mòbil. 

El projecte ha tingut en compte les noves tecnologies, així com 

l’augment dels smartphones i tablets que ajuden a accedir a 

internet des de qualsevol lloc. 

L ‘interfície gràfica de l’aplicació ha tingut especial cura que es 

pogués adaptar  a gran quantitat de dispositius i que fos un 

entorn atractiu e intuïtiu per l’usuari final. 
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Objectius. 

 

Els objectius de l’aplicació estan molt ben definits en el propi 

comportament de la mateixa, es a dir, la nova aplicació ha de 

complir tots els requisits mínims sol·licitats  per el client. 

Per una part ha poder gestionar correctament tota la part de 

generació de factures, pressupostos de manera ràpida i fàcil, així 

com tenir especial cura amb el manteniment dels productes, 

l’stock dels mateixos. 

D’altra banda des de el departament de comptabilitat han de 

poder gestionar, les despeses de l’empresa, les factures de 

proveïdors, així com emetre informes de l’estat de l’empresa i la 

seva viabilitat. 

Un altre objectiu ha es que al ser una aplicació que pot tenir 

diferents punts d’accés, aquesta a de ser simple d’utilitzar, àgil i 

mostrar molt clarament la informació, així com la distribució de 

la mateixa. 

Volem presentar una solució als problemes de l’empresa que sigui 

ràpida que els processos interns no siguin costosos i que 

l’experiència de l’usuari final sigui fluida i satisfactòria. 
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Requeriments de la solució. 

 

L’usuari utilitzaran  una interfície pagina web per poder  crear, 

llistar, editar i eliminar factures i/o pressupostos. Així com les 

gestions dels productes, els serveis i els clients. 

Per poder fer totes aquestes tasques s’ha d’estar registrat al 

sistema. 

Els usuaris que s’ocupin de la comptabilitat han d’estar també 

registrats al sistema i podran entrar despeses factures del 

proveïdors, així com extreure informes de la viabilitat i 

progressos de l’empresa. 

Actualment no s’ha sol·licitat per part del client un accés en 

funció del rol de l’usuari, malgrat que s’ha preparat per una 

futura implementació. 

 

 

Funcionalitats a implementar. 

 

El usuari/client ha sol·licitat poder implementar la gestió de 

diferents aspectes de l’empresa, com son: 

 Productes 

 Clients 

 Pressupostos 

 Factures 

 Proveïdors 

 Despeses 

 Comptabilitat/Informes 
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Dins l’apartat dels productes s’hauria de poder introduir nous 

productes i/o serveis per poder-los fer servir en els pressupostos, 

en canvi, quant parlem de comptabilitat la gestió de la que fem 

referencia consisteix amb la possibilitat de poder mostrar resums 

en funció de diferents períodes de temps. 

S’han afegit part de configuració per simplificar el funcionament 

de l’aplicació, per exemple, en el clients existeix un camp que es 

indica si estan actius o no en el sistema, per no tenir que repetir 

dades s’ha implementat una funcionalitat per indicar els 

diferents tipus d’estat que pot tenir un client (actiu, inactiu, 

morós..). 

 

Resultat esperats. 

 

En el desenvolupament del producte final s’han sol·licitat 

diferents aspectes a tenir en compte, pràcticament s’han complert 

tots, excepte el control de login. 

Per tant, els resultats esperats han estat molt satisfactoris, la 

solució contempla els requeriments bàsics, té un control 

d’excepcions bastant alt i no conté erros en el procés d’utilització. 

En l’apartat de l’ús també s’ha de dir que el seu funcionament es 

fluid i bastant simple, amb el que el procés d’adaptació dels 

usuaris finals serà molt ràpid. 

En l’apartat visual el producte final  es atractiu, amb l’afegit que 

es pot fer servir en qualsevol dispositiu que tingui accés a 

internet que totes les seves funcionalitats seguiran funcionant. I 

manté una coherència en totes les seves pantalles, tant en un 

entorn de pagina web per un ordinador fixe com per una pantalla 

de tablet i/o mòbil. 

 



 10-1-2015 

 9  

 

Productes obtinguts. 
 

El producte final compleix amb les especificacions inicial, permet 

la gestió integral de tots els processos de l’empresa.   

Permet l’accés via web, via dispositiu mòbil , per tant, aquest 

producte està preparat per un ús intensiu des de el primer 

moment. 

Es podria millorar o ampliar en futures implementacions, però  

els aspectes per el treball diari els compleix sense sorpreses. 

El fet de que el producte final sigui responsive, ens ha permet 

englobar –ho tot en un únic producte i no crear diferents 

productes per els diferents entorns que actualment existeixen, 

simplificant el seu manteniment i les futures millores. 

 

Planificació inicial vs planificació final. 

 

El procés de creació del projecte , realment no s’ha desviat 

pràcticament de la planificació inicial, ja que aquesta es va fer 

pensant en un procés de desenvolupament basat en metodologies 

Agile. 

Aquestes metodologies ens ha facilitat identificar els punts claus 

del projecte, planificar les tasques en funció de la seva 

importància així com la seva dificultat. 

Durant el procés s’ha creat un panell  KanBan on es veia de 

manera molt visual si existia algun aspecte que ens portés 

alguna desviació. 

D’altra banda al evitar el treball en cascada i fer l’ús de les 

metodologies Agile, ens permetia anar creant les diferents 

funcionalitats a partir de iteracions i en mvp’s (producte mínim 

valorable), i en les iteracions següents anar millorant-lo. 
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Exemples de Iteracions de la  pagina principal. 

1ª Iteració (aquí ja tenim el primer MVP) 

 

2ª Iteració 

 

3ª  Iteració 

 

4ª Iteració (Producte final) 
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ANÀLISI I DISSENY. 

 

 

Anàlisi de requeriments 

 

Aquest projecte només té un punt d’accés a tot el seu contingut, 

al tractar-se de una pàgina web , l’accés a les dades serà a traves 

del login de l’aplicació. 

En aquest projecte no existeix encara un categorització dels 

usuaris, per tant, tots els usuaris tenen accés a la totalitat de les 

funcionalitats del projecte. 

Aquest punt el considero de vital importància, ja que hi ha dades 

, com pot ser el tema de nomines, si l’empresa va bé, que haurien 

de estar més ocults als empleats, per aquest motiu, se li 

comentarà al client la necessitat de generar aquestes categories 

dels empleats(punt que en el anàlisi previ s’ha tingut en compte). 

Requeriments funcionals: 

 Al generar una factura i/o pressupost, primer hem de 

guardar el la factura i a continuació afegir els 

productes que la composen 

 Quan s’ha generat una factura de proveïdor, s’ha 

d’actualitzar l’stock, sinó els productes d’aquella 

factura no es tenen en compte en el stock global de 

l’empresa. 

 Per crear clients, productes... , s’ha de configurar 

primerament altres aspectes com poden ser estat, 

forma de pagament, que es troben en l’apartat de 

configuració del menú lateral. 

 S’ha de tenir accés a internet per poder executar 

l’aplicació. 
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Diagrama de casos d’ús 
 

En aquest punt m’he trobat que al no tenir un categoria 

d’usuaris, només tinc un únic actor que té accés a totes les 

funcionalitats de l’aplicació. 
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Arquitectura del Sistema. 
 

El sistema de l’aplicació està basat en un model MVC (model-

vista-controlador) a més a més s’han utilitzat diferents 

framework per tal de poder facilitar la tasca de creació del 

projecte. 

Per una banda, dins del la part del model, s’ha optat per afegir el 

framework: Entity Framework, que ens permet una millor gestió 

de les operacions CRUD en el nostre sistema així com la 

comunicació que es existeix entre el sistema i la base de dades. 

En canvi per la part més visual , per tant més propera al usuari, 

s’ha optat per bootstrap, que es un framework basat en twitter on 

genera una guia d’estil per els diferents components de les 

pàgines que siguin responsive, es a dir, es pugin poder visualitzar 

correctament en qualsevol tipus de  resolució de pantalla. 

 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

Controlador Vista 

 
Bootstrap 

EntityFramework 

Model 

Dades 
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L’arquitectura del sistema respecte el hardware que es necessita 

el representem a partir de la següent imatge: 

 

En aquesta imatge, la part de capa de negoci realment no 

necessitem un distribuïdor de carga ni molt menys dos servidors, 

per la nostra aplicació amb un servidor ja en tindríem prou. 
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Vista 

 

Diagrama de classes 
  

En aquest apartat es pot fer una explicació de tot el diagrama, 

però com que s’està parlant de un projecte que fa servir una 

arquitectura de MVC, ens hem centrat en la part del model, que 

es on hi ha la major part del projecte. 

Es a dir, el fet de tenir aquesta arquitectura, podem afirmar que 

existeix un controlador per cada classe així com les vistes 

associades a la mateixa. Per exemple, si tenim la classe Client 

seguint el model de l’arquitectura, també tindrem un 

clientcontroller, així com les vistes de llistar, editar, crear i 

eliminar d’aquesta classe.  

 

 

 

 

 

 

Per aquest motiu , el diagrama que mostrem en més profunditat 

es la part del model.  

Controlador 

Controllers 
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Diagrama ER de la BBDD 

En aquest projecte hi ha moltes classes important per el bon 

funcionament de l’aplicació, malgrat així, les classes com 

factures, productes, pressupost, etc.. es poden considerar vitals 

per el projecte, en canvi hi ha altres classes que son de suport 

d’aquestes primeres, classes com : status, categoria, liniaFactura, 

etc. 
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El diagrama ER de la base de dades s’ha modificat durant el 

procés de creació de l’aplicació deixant el que mostrem com el 

definitiu i sobre el que s’ha creat el producte final. 
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Disseny de la interfície gràfica. 
 

La interfície gràfica té l’ajut del framework de bootstrap que ens 

permet que el disseny que es faci per la aplicació web , també 

tingui la seva versió responsive i tingui un funcionament molt 

igual en qualsevol dispositiu amb una resolució més petita. 

Tots aquests prototips de pantalles segurament no seran els que 

es presentaran al final del projecte, però es per tenir una 

referència de com poden ser les diferents pantalles del sistema. 

Plana d’inici desktop 

 

Al ser una aplicació d’empresa, la plana de inici ha de ser un 

accés al sistema. Però, defineixo com a plana de inici un cop s’ha 

accedit al sistema mitjançant el login de usuari. 

En aquesta plana d’inici es pot considerar com un dashboard, on 

hi tens en una sola pantalla les diferents opcions que estan 

implementats en el sistema. 
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Plana d’inici responsive 

 

Aquesta visualització es producte del bootstrap, i conté 

exactament les mateixes funcionalitats que la versió del 

navegador d’escriptori. 
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Plana d’obtenció de dades desktop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plana d’obtenció de dades responsive 
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Plana per llistar dades desktop 

 

 

 

Plana per llistar dades responsive 
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DESENVOLUPAMENT. 

 

Software utilitzat. 
 

• El projecte s’ha creat utilitzant 

l’arquitectura MVC(model-vista-controlador), 

implementant-ho tot en el visual studio 2013 

ultimate  amb el llenguatge de c#.                                       

• En la part d‘ interfaç de l’usuari s’ha 

utilitzat el framework de twitter, Bootstrap, ja 

que aquest en permet una fàcil implementació de 

la web a responsive.                                             

• Per la generació del model de base de dades  

així com les entitats de l’aplicació s’ha fet servir 

entity framework.                                   

• La base de dades que s’ha fet servir de 

suport a les dades de l’aplicació ha estat SQL 

server express.        

 

• Així com la versió evaluació de Visual 

Paradigm, per la creació de diferents diagrames. 

 

                                 

• Per la planificació del projecte s’ha utilitzat el programa 

planner. 

 

 

• Per el nou disseny del diagrama de cassos d’ús s’ha utilitzat 

Yuml un software gratuït d’una pagina web. 

http://yuml.me/diagram/scruffy/usecase/draw 

http://yuml.me/diagram/scruffy/usecase/draw
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Capes de l’aplicació. 
 

En una aplicació  que té una arquitectura de MVC, les capes de 

l’aplicació  està molt ben definides i separades en carpetes dins la 

solució. 

 

                                  

 

En la carpeta model , trobem les entitats que es relacionen amb 

la base de dades en l’aplicació utilitzarem l’ajut de entity 

framework. 

La carpeta de controllers es on tractem les dades obtingudes o bé 

des de la base de dades per mostrar-les a l’usuari o bé del usuari 

per gestionar-les en l’aplicació.  

I finalment, en la carpeta Views trobem els fitxers que veurà 

l’usuari final i on mostrem i capturem les dades per el 

funcionament de la nostra aplicació.                                         
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AVALUACIÓ DE COSTOS. 

 

L’avaluació de costos del projecte compren varis apartats:  

 Costos de Materials 

 Costos de Desenvolupament 

 Costos de Producció 

 Costos de Manteniment 

Dins dels costos de materials, ens trobem tota la infraestructura 

del sistema, es a dir, quin maquinari farem servir. 

 Servidor on es troba la solució. En aquest punt podem fer 

servir un ordinador de gran capacitat amb processos de 

backup de les dades per major seguretat. 

SERVIDOR HP PROLIANT ML350P G8 XEON E5-2609 2.4 GHz 4GB DISCO DURO 

HDD 2.5" SFF P420I 512MB FBWC 460W CS GOLD  

Que té un preu de 1744€ 

O bé decantar-nos per un servidor tipus rack 

SERVIDOR PROLIANT DL385 G7 OPTERON 6128 4GB DDR3 DVD-R SFF P410I  

 Amb un cost de 1599 € 

 També tindríem que tenir en compte que al ser un sistema 

que es pot accedir des de casa , s’hauria de tenir en compte 

els equips portàtils. 

PORTATIL TOSHIBA SATELLITE L50-B-1LV I5-4210U 15.6" 4GB 500GB WIFI BT 

W8.1 

Amb un cost de 529€ /unitat 

En el costos de desenvolupament, trobem l’esforç en recursos 

humans de l’empresa que genera l’aplicació així com els seus 

beneficis. 

 Costos per fer un projecte d’aquesta envergadura, es a dir, 

tot el procés d’anàlisi, prototipats, producte final,.. 

En aquest punt el cost estimat seria de 1200€ 
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 També s’ha de sumar les hores que els desenvolupadors 

dedicaran i els seus salaris. 

Estimaria que un programador sènior en .Net cobra 

aproximadament  9€/h 

Tenint en compte de tot el procés d’aquest projecte estem 

parlant de 4 mesos, amb lo que el total pujaria a 8640€ 

En els costos de producció suposen sol·licitar un domini per 

internet i l’accés a ell, així com el cost del Firewall , antivirus, 

etc.. 

 Un espai Web de tipus professional amb 5000MB, amb un 

tràfic de 30GB, surt a un preu anual de 60€ 

 Un antivirus Mcaffe Total Protection 2015, amb suport 

durant 1 any per a 3 pc’s, té un cost de 47,47€ 

En els costos de manteniment, estaríem parlant de possibles 

errors en l’aplicació o millores, en el quals el només implicaria la 

hores del programadors en desenvolupar-les, fent una rebaixa del 

preu del mateix. 

 

Per tant, resumint els diferents punts l’avaluació final de tot el 

projecte seria la següent: 

  

Servidor 1 1744 1744€ 

Portatils 3 529 1587€ 

Cost Projecte 1 1200 1200€ 

Cost Desenvolupament 960/h 9 8640€ 

Domini Web 1/any 60 60€ 

Antivirus 1/any 47.47 47.47€ 

 

       Total = 13278.47€ 
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TREBALL FUTUR. 

 

Com tota aplicació acaba de crear , es poden millorar molts 

aspectes, alguns son crítics, altres són estètics i també s’ha de 

tenir en compte l’opinió de l’usuari final. Aquest són alguns punts 

de millora i treball futur: 

• El control dels usuaris, classificar-los en categories, i donar-

li accés només a determinades accions de l’aplicació en 

funció de la categoria. 

• Els llistats de productes , que  tinguin la foto del producte 

per ajudar a la persona que està fent una factura o un 

pressupost. 

• L’opció de poder imprimir els pressupostos/factures en 

format de paper. 

• Ampliar amb noves funcionalitats com podrien ser, contacte 

amb els clients via correu, estat de les obres... 

• Al posar noves funcionalitats es podria generar 

notificacions a la pagina d’inici de l’aplicació(dashboard). 

• L’apartat d’informes es pot millorar  ostensiblement creant 

nous filtres per fer l’informe, posant gràfics representatius 

de l’estat de l’empresa. 

• En l’apartat de despeses es pot crear un diccionari de 

diferents tipus de despeses en l’apartat de configuració. 

• Quant s’inserta una data, pot sortir un calendari que es una 

funcionalitat del jquery, així simplificaria la feina a 

l’usuari. 

• Classificació del productes/serveis en famílies, grups, per 

fer més fàcil la seva cerca. 

• Conjunt de proves del sistema més complert i fiable. 
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CONCLUSIONS. 

 

El projecte compleix amb els requisits demanats, es estable, 

bastant fàcil de fer servir així com visualment atractiu. 

El fet que es pugui fer servir des de qualsevol dispositiu amb 

accés a internet li dóna un valor afegit molt útil per els usuaris 

de l’aplicació. 

Al ser una empresa mitjana , una pagina web pot suportar amb 

facilitat el volum de transaccions que es generin, però si ens 

trobéssim davant una empresa multinacional, aquesta solució via 

Web no es factible per problemes de rendiment, donant pas un 

CRM. 

Aquest projecte ha estat un gran repte personal, en primer lloc 

perquè m’ha donat l’ocasió de experimentar amb nous mètodes de 

programació així com noves arquitectures, frameworks, que per 

motius de feina ,normalment no es poden aplicar en el dia a dia 

laboral. 

Un altre punt que ha estat positiu en el desenvolupament 

d’aquest projecte es que justament el fet d’investigar ha fet que 

algunes solucions utilitzades en aquest projecte les hagi pogut 

aplicar en el meu entorn laboral. 

Durant aquest període m’he submergit més en la utilització de 

frameworks que realment ajuden en el procés de creació de les 

aplicacions, m’ha sorprès les funcionalitats i la versatilitat del 

Entity framework, el que antigament era un procés costós de 

relacionar les entitats amb la base de dades, ha resultat un punt 

relativament simple i ràpid d’implementar. 
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Un altre framework que m’ha demostrat una font de solucions ha 

estat el bootstrap, ja que pràcticament no he tingut que modificar 

res entre una versió web a una versió responsive , ja que amb els 

estils del framework ja ho contemplava. 

I finalment, la part que realment m’ha agradat de treballar , ha 

estat el fet que seguint una metodologia Agile, amb un panell de 

treball basat en Kanban, ha simplificat moltíssim el procés de 

creació d’una aplicació. 
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GLOSSARI 

Base de dades: Dins de un sistema informàtic , es considera un 

sistema que manté un conjunt de dades de forma estructurada. 

Bootstrap: Es un framework de twitter que permet crear interfícies, 

web amb CSS i javascript que adapten la interfície en funció de la 

capacitat de visualització del dispositiu en el que s’estigui visualitzant. 

CRUD : acrònim (Create-Read-Update-Delete), i ens indiquen les 

operacions bàsiques d’accés a una base de dades o de la capa de 

persistència en un software. 

Edmx : un arxiu XML que defineix el model conceptual, un model 

d’emmagatzematge i l’assignació entre aquest models.  

EntityFramework: Es una forma d’accés a les dades que .net, que es 

troba disponible des de el framework 3.5 en endavant. Et pot generar 

a partir de un model  de base de dades tot una capa on  hi ha tots els 

mètodes per accedir a la base de dades. 

Framework: Es un esquema, patró per poder implementar o 

desenvolupar una solució. 

Login: Procés que permet l’accés o no dins de l’aplicació de un usuari 

en funció de un password i una clau. 

MVC: es un acrònim de model-vista-controlador. Es un patró 

d’arquitectura de software que separa les dades i la lògica del negoci 

de una aplicació de  la interfície del usuari, que s’ocupa de gestionar la 

comunicació del usuari amb el sistema. 

Nuget(Paquets) : Es una extensió de Visual Studio que permet 

l’administració, de forma molts simple, les referències a altres 

llibreries. 

Responsive design :Correspon a una tendència de creació de pàgines 

web que poden ser visualitzades perfectament en tota mena de 

dispositius. Amb aquest tipus de disseny no es necessita tenir una 

versió específica per cada dispositiu, una sola web s’adapta a ells. 

 

 


