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AutoRentApp 
Es tracta d’una app de lloguer de vehicles: 
• Personalitzable 
• De baix cost 
• Multiplataforma 
• Multidispositiu 
• Destinada a propietaris de petits negocis que vulguin tenir la 

seva propia app 
• De suscripció mensual 
 



OBJECTIUS 
El punt de partida d’AutoRentApp 
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Objectius del TFG 
• Dissenyar i crear una base de dades. 
• Crear una API per accedir a les dades. 
• Crear una plataforma web amb disseny adaptatiu per accedir i 

gestionar els lloguers. 
• Compilar la web mitjançant la plataforma Phonegap, que 

permet convertirla en una app multiplataforma. 



Objectius del projecte 
• Desenvolupar l’app AutoRentApp 
• Oferir l’app a professionals del sector que necessitin una 

aplicació personalitzada 



PLANIFICACIÓ 
Fites i objectius per al projecte 
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Metodologia de treball 
S’ha fet servir un model en cascada, de fases seqüencials, amb 
certa superposició i dependència entre elles: 
 



DESENVOLUPAMENT 
Com passar de les idees a la realitat 
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Disseny de wireframes 
Els wireframes son dibuixos que permeten planificar l’aspecte 
que tindrà l’aplicació 
 
Wireframes de baixa definció 
• Estructura dels elements 
• Disseny d’usabilitat 
• Disseny de navegació 

 
Wireframes d’alta definició 
• Disseny de logotips i imatge gràfica 
• Disseny tipogràfic 



Wireframes de baixa definició Wireframes d’alta definició 

Primer s’ha definit la estructura, seguidament l’aspecte definitiu. 



Tecnologia a utilitzar 



Creació de la Base de Dades 
• Anàlisi de les entitats necessàries per a representar el 

problema 
• Anàlisi de les relacions que s’estableixen entre elles 
• Creació dels models 

 



Creacio de l’API 
Una API permet fer consultes a un servidor mitjançant una 
adreça web i rebre unes dades en resposta en format JSON 
(format llegible i facilment decodificable) 
 
Django-REST permet crear de forma senzilla una API per a 
recuperar les dades de la base de dades PostgreSQL associada a 
l’entorn Python instal·lat al servidor. 



Maquetació HTML 
HTML5 i CSS3 permeten definir com es veura l’app en un 
navegador com el que fa servir PhonGgap. 
 



Disseny adaptatiu 
Bootstrap és un conjunt de llibreries CSS i Javascript que 
permeten crear un disseny que s’adapti a tot tipus de mides de 
pantalla, i per tant a tot tipus de dispositius. Fent servir classes 
de Bootstrap, AutoRentapp s’adapta a qualsevol pantalla. 



Disseny de comportament 
JavaScript es el llenguatge que permet descriure de forma 
senzilla funcionalitats per a l’app. 
 
 
 
 
 
 
 
jQuery permet seleccionar facilment elements HTML per 
assignar-hi aquestes funcionalitats. 



Comportament avançat 
Backbone es una llibreria que permet estructurar javaScript en 
objectes, fent la programació més modular i aprofitable. Cada 
pantalla d’AutoRentApp és un objecte de Backbone. 
 
 
 
 
 
Ajax és la tecnologia javaScript que permet enviar i rebre dades 
del servidor a través de l’API creada amb Django-REST. 



Compilació multiplataforma 
Phonegap permet compilar projectes basats en HTML + 
JavaScript en apps per a les principals plataformes de 
distribució. 



RESULTAT 
L’app AutoRentApp 
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AutoRentapp en acció 
El disseny adaptatiu permet mostrar la informació a tot tipus de 
pantalles 



Reserva de vehicles 
Es poden reservar vehicles de forma ràpida i intuitiva 



Gestió de reserves i saldo 
Possibilitat de veure l’històric de reserves i saldo, i fer cancelacions 



Gestió d’usuaris 
Registre bàsic per a accedir a l’app, que cal completar per a poder 
fer reserves 



CONCLUSIONS 
Per a que ha servit aquest TFG? 
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La realització d’aquest projecte ha servit per: 
• Posar en pràctica les aptituds adquirides durant el transcurs del 

Grau en Multimèdia 
• Adquirir nous coneixements enfocats al futur laboral 
• Conèixer les dificultats que suposa la creació d’un projecte tipus 

app des de zero 
• Aprendre els problemes associats als protocols de comunicació 
• Descobrir noves eines i llenguatges, que faciliten el treball i 

optimitzen el temps dedicat a cada tasca. 
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