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En aquest treball de fi de grau s’ha realitzat un programari de tipus ERP per la gestió d’un 

local de tatuatge. Amb aquest programari, es podrà fer la gestió dels clients i proveïdors 

amb les seves fitxes, els seus comentaris, les cites properes... També es podrà portar la 

gestió de la venda i la compra. Per part de la venda, inclou l’opció de poder fer pressupostos 

i comandes de venda, i que aquest a la vegada inclou la gestió de pagaments. Per la part de 

compres, es podrà portar la gestió de les compres de material, o introduir les despeses. Tot 

això es podrà gestionar d’una manera molt configurable com la gestió de productes, taules 

mestres, correu electrònic .. 

Aquest programari d’escriptori s’ha realitzat amb el llenguatge de programació C# i 

Windows Forms, juntament amb el mòdul Entity Framework per la gestió del programari i la 

base de dades. Sobre el Framework de Microsoft, s’ha utilitzat la versió 4.5.2. 

L’arquitectura utilitzada ha sigut la de tipus client / servidor amb el patró MVC (Model, Vista 

i Controlador). Al utilitzar aquest patró, per un òptim desenvolupament, s’ha creat el 

programari sobre 3 capes: capa de presentació, capa de lògica de negoci i capa de base de 

dades. 

El resultat final del programari ha sigut un èxit amb lo plantejat d’un inici, s’han fet totes les 

funcionalitats i ha tingut un bon control de qualitat, però per una fase 2, s’afegiran noves 

funcionalitats per millorar-ho. 

 



  

 

  Abstract (in English, 250 words or less):  

 
In this final degree project has been realized an ERP software for the managing of a tattoo 
shop.  
 
With this software, will be possible to manage the customers and suppliers with all their 
essential information like names, address, telephone, picture … All this information will be 
stored in cards and also, it will be possible to write comments, the upcoming appointments 
for the customers, a fast view for the payments done. 
 
With the customers, the point is to manage the sales which includes quotes and orders. 
These documents can be printed, saved to PDF or even better, it can be sent by mail.  In 
every document, you’ll be able to see easily the total amounts, the management of 
payments and the appointments. 
 
On the part of vendors, the point is to manage the purchase orders. These documents can 
be printed, saved to PDF or even better, it can be sent by mail.  In every document, you’ll be 
able to see easily the total amounts, to track the dates like “Day To Receive Items”, “Day 
Received Items”. 
 
All the master tables like post codes, countries, mail setup, serial numbers, company setup, 
SMTP for mailing … can be managed very easy, it’s plenty of configurable options. 
 
This desktop software has been realized with the programming language C # and Windows 
Forms, along with the Entity Framework module for the management of software and 
database. Microsoft Framework, version 4.5.2 was used. 
 
The architecture that has been used is client / server, with the pattern MVC (Model, View 
and Controller). By using this pattern, for optimal development, has been created three 
layers of software: presentation layer, business logic layer and database layer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

Contingut 
1. INTRODUCCIÓ........................................................................................................................ 4 

2. PROJECTE ............................................................................................................................... 4 

2.1 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE ............................................................................................... 4 

2.2 OBJECTIUS DEL PROJECTE ................................................................................................... 4 

2.3 FUNCIONALITATS A DESENVOLUPAR .................................................................................. 5 

3. RESULTATS ESPERATS ............................................................................................................ 5 

4. PRODUCTES OBTINGUTS ....................................................................................................... 5 

5. PLANIFICACIÓ INICIAL Vs PLANIFICACIÓ FINAL ..................................................................... 6 

6. REQUERIMENTS FUNCIONALS / NO FUNCIONALS ................................................................ 9 

6.1 REQUERIMENTS FUNCIONALS ....................................................................................... 9 

6.1.1 Clients .................................................................................................................... 9 

6.1.2 Proveïdors ............................................................................................................. 9 

6.1.3 Producte ................................................................................................................ 9 

6.1.4 Configuracions ....................................................................................................... 9 

6.1.5 Pressupostos ....................................................................................................... 10 

6.1.6 Comanda de venda .............................................................................................. 10 

6.1.7 Comanda de compra ........................................................................................... 10 

6.2 REQUERIMENTS NO FUNCIONALS .............................................................................. 11 

7. DECISSIONS DE DISSENY ...................................................................................................... 11 

8. DIAGRAMA DE CASOS D’ÚS ................................................................................................. 12 

8.1 Client ........................................................................................................................... 12 

8.2 Proveïdor ..................................................................................................................... 15 

8.3 Producte ...................................................................................................................... 17 

8.4 Pressupost ................................................................................................................... 19 

8.5 Comanda venda........................................................................................................... 21 

8.6 Comanda compra ........................................................................................................ 23 

8.7 Configuració ................................................................................................................ 25 

9. MODEL CONCEPTUAL .......................................................................................................... 26 

10. DIAGRAMA DE L’ARQUITECTURA DE L’APLICACIÓ .......................................................... 27 

11. DISENY DE LA BD ............................................................................................................. 28 

11.1 Configuració ................................................................................................................ 28 

11.2 Clients .......................................................................................................................... 29 

11.3 Proveïdors ................................................................................................................... 29 

11.4 Producte ...................................................................................................................... 30 



 

2 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

11.5 Pressupost ................................................................................................................... 30 

11.6 Comanda venda........................................................................................................... 31 

11.7 Comanda compra ........................................................................................................ 31 

12. MODEL DE LES CLASSES................................................................................................... 32 

12.1 Configuració ................................................................................................................ 32 

12.2 Clients .......................................................................................................................... 33 

12.3 Proveïdors ................................................................................................................... 34 

12.4 Producte ...................................................................................................................... 34 

12.5 Pressupost ................................................................................................................... 35 

12.6 Comanda venda........................................................................................................... 35 

12.7 Comanda compra ........................................................................................................ 36 

13. DISSENY DE LA INTERFÍCIE D’USUARI .............................................................................. 37 

13.1 Inici usuari ....................................................................................................................... 37 

13.2 Clients .............................................................................................................................. 38 

13.2.1 Clients cercar ............................................................................................................ 38 

13.2.2 Clients veure ............................................................................................................. 39 

13.2.3 Clients editar ............................................................................................................ 40 

13.2.4 Clients nou ................................................................................................................ 41 

13.3 Pressupostos ................................................................................................................... 42 

13.3.1 Pressupost cercar ..................................................................................................... 42 

13.3.2 Pressupost veure ...................................................................................................... 43 

13.3.3 Pressupost editar ..................................................................................................... 43 

13.3.4 Pressupost nou ......................................................................................................... 44 

13.4 Comandes Venda ............................................................................................................ 44 

13.4.1 Comanda cercar ....................................................................................................... 45 

13.4.2 Comanda veure ........................................................................................................ 45 

13.4.3 Comanda editar ........................................................................................................ 46 

13.4.4 Comanda nova.......................................................................................................... 46 

13.4.5 Comanda pagament ................................................................................................. 47 

13.5 Proveïdors ....................................................................................................................... 47 

13.5.1 Proveïdors cercar ..................................................................................................... 48 

13.5.2 Proveïdors veure ...................................................................................................... 48 

13.5.3 Proveïdors editar ...................................................................................................... 49 

13.5.4 Proveïdors nou ......................................................................................................... 50 

13.6 Comandes Compra .......................................................................................................... 51 



 

3 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

13.6.1 Comanda cercar ....................................................................................................... 51 

13.6.2 Comanda veure ........................................................................................................ 52 

13.6.3 Comanda editar ........................................................................................................ 52 

13.6.4 Comanda nova.......................................................................................................... 53 

13.7 Configuració .................................................................................................................... 53 

13.7.1 Productes ................................................................................................................. 54 

13.7.2 Poblacions ................................................................................................................ 57 

13.7.3 Usuaris ...................................................................................................................... 58 

13.7.4 Comandes ................................................................................................................. 59 

13.7.5 Nº sèrie ..................................................................................................................... 59 

13.7.6 SMTP......................................................................................................................... 61 

13.7.7 Empresa .................................................................................................................... 62 

13.7.8 Relació productes ..................................................................................................... 63 

14. DESENVOLUPAMENT ....................................................................................................... 65 

14.1 Programari emprat ...................................................................................................... 65 

14.2 Capes de l’aplicació ..................................................................................................... 66 

15. AVALUACIÓ DE COSTOS .................................................................................................. 67 

16. TREBALL FUTUR ............................................................................................................... 67 

17. CONCLUSIONS ................................................................................................................. 68 

18. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest document es troba la documentació del projecte de final de grau per la realització 

d’un ERP per gestionar un local de tatuatges amb la tecnologia .NET. 

2. PROJECTE 
 

2.1 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 

Aprofitant que un amic obrirà un local de tatuatges i no haver trobat un programari adequat 

per la seva gestió, es vol aprofitar aquest TFG per la realització  del ERP que necessitarà pel seu 

funcionament del dia a dia. També és una bona oportunitat per entrar en aquest mon de .NET i 

obrir una mica més les meves opcions professionals ja que en el meu actual treball, s’està 

utilitzant cada vegada més. 

Tots els negocis, per intentar prosperar, necessita un bon programa de gestió que li faciliti la 

feina. Tindre un bon programa no significa pagar pel més car, si no el que millor s’adapti al seu 

negoci i volum. 

Fent unes cerques per Internet, s’ha trobat una sèrie de programari especialitzat pel negoci de 

tatuatge: 

- Ers Tattoo: Programari molt complert que inclou tot lo necessari per la gestió del dia a 

dia, utilitzable també en format TPV. A demés és programari espanyol. Té una versió 

demostració per poder provar-ho. http://www.ers-soft.biz/ 

- InkBook Software. Un altre programa que inclou les necessitats d’un ERP per 

tatuatges, però no està disponible en castellà. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRDgl9dyxfQ 

- TPVInforpyme. Programari especialitzat per utilitzar en format TPV.  Té una versió 

demostració per poder provar-ho. http://www.tpvinforpyme.com/SECTOR/CENTRO-

DE-TATTOOS-Y-PIERCINGS/43 

Després de valorar aquestes bones alternatives i no tindre molt de pressupost per invertir en 

un ERP, es decideix utilitzar aquesta oportunitat del TFG per realitzar el programari que 

necessita. 

2.2 OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

L’objectiu del projecte és permetre la gestió centralitzada en un únic programa de tipus ERP 

per tindre tota la informació possible sobre les vendes i les compres. Aquesta informació 

permetrà saber en quina part del cos es tatuen més les persones, quins són els productes que 

es compren més, informes de despeses ... 

Aquest ERP farà que no es tingui que fer cap gestió amb programari extern com ara Excel, 

Acces . Aquesta és la manera més habitual de gestionar aquests negocis ja que s’han realitzat 
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varies visites a negocis d’aquest sector, i moltes no tenen cap tipus de programa de gestió 

especialitzat, ho fan sobre bases de dades d’Acces o Excels com s’ha dit anteriorment. 

2.3 FUNCIONALITATS A DESENVOLUPAR 
 

Després de fer vàries entrevistes amb l’usuari, es fa una obtenció de requisits funcionals que es 

poden dividir en tres grans parts: 

- Gestió de clients: 

o Fitxa. En aquest apartat es podrà donar d’alta, modificació i baixa de la 

informació del client. Poder fer les cerques per vàries opcions. 

o Pressupostos i comandes de venda. Poder realitzar aquests tipus de 

documents i poder gestionar-ho tant en paper com en correu electrònic. 

 

- Gestió de proveïdors: 

o Fitxa. En aquest apartat es podrà donar d’alta, modificació i baixa de la 

informació del proveïdor. Poder fer les cerques per vàries opcions. 

o Poder crear els documents de compres realitzats. 

 

- Configuracions: 

o Poder fer una gestió de productes amb les seves unitats de mesures, les 

categories ... 

o Configuracions de números de sèrie per documents, clients i proveïdors. 

o Configuració d’empresa, usuaris, codis postals, poblacions, enviaments per 

correu, ... 

3. RESULTATS ESPERATS 
 

Primer de tot, haver entès el funcionament de C# i saber lo suficient per poder modificar i 

començar un programari des de 0. D’aquesta manera es podrà avançar en el coneixement i 

poder fer nous reptes. 

Programar amb bones maneres i com utilitzar correctament les capes de presentació, negoci i 

dades. 

Sobre el programari a realitzar, al menys les funcionalitats principals de clients, proveïdors i 

pressupostos de venda estiguin realitzades amb una bona verificació del programari per 

obtenir els menys errors possibles. 

4. PRODUCTES OBTINGUTS 
 

El producte final ha sigut completat amb totes les funcionalitats demanades i amb un bon joc 

de proves per comprovar la seva fiabilitat. 
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5. PLANIFICACIÓ INICIAL Vs PLANIFICACIÓ FINAL 
 

La planificació inicial en vers la planificació final ha tingut pocs canvis. La fase de la 

implementació és la que ha tingut aquests canvis per falta de coneixement en el llenguatge i el 

Visual Studio.  

En les primeres fases de la programació de configuració, van ser afegits alguns dies més, es van 

afegir més dies a clients (pressupostos i vendes) per l’alt nivell de programació que 

necessitava, però es va poder restar a la de proveïdors (compres) ja que es va aprofitar coses 

de la programació feta a clients. 

En el lliurament final s’ha de restar uns dies en la redacció de la memòria i afegir en el vídeo 

presentació. 

La primera proposta va ser: 
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La realitat ha estat: 
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6. REQUERIMENTS FUNCIONALS / NO FUNCIONALS 
 

Els requeriments s’han creat en diferents grups per poder fer una millor agrupació i més clara 

comprensió. 

 

6.1 REQUERIMENTS FUNCIONALS 
 

6.1.1 Clients 
 

- L’usuari ha de poder donar d’alta, modificar o esborrar la informació del client. 

- Des de la fitxa del client s’ha de poder accedir als pressupostos i comandes de venda 

del client seleccionat. 

- El sistema ha de donar l’opció que des de la fitxa del client es pugi crear un pressupost 

o comanda de venda. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar comentaris de clients. 

- Des de la fitxa del client s’ha de poder veure les cites programades. 

- El sistema ha de permetre cercar els clients amb filtres. 

6.1.2 Proveïdors 
 

- L’usuari ha de poder donar d’alta, modificar o esborrar la informació del proveïdor. 

- Des de la fitxa de proveïdors s’ha de poder accedir a les comandes de compra del 

proveïdor seleccionat. 

- El sistema ha de donar l’opció que des de la fitxa del proveïdor es pugi crear una 

comanda de compra. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar comentaris de proveïdors. 

- El sistema ha de permetre cercar els proveïdors amb filtres. 

6.1.3 Producte 
 

- L’usuari ha de poder donar d’alta, modificar o esborrar la informació dels productes. 

- El sistema ha de permetre a l’usuari crear / assignar / eliminar unitats de mesura. 

- El sistema ha de permetre a l’usuari crear / assignar / eliminar categories. 

- El sistema ha de permetre a l’usuari crear / assignar / eliminar grup de productes. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar comentaris de productes. 

- L’usuari ha de poder configurar les referències creuades de producte per saber les 

referències amb el proveïdor. 

- El sistema ha de permetre cercar els productes amb filtres. 

 

6.1.4 Configuracions 
 

- L’usuari ha de poder configurar la informació d’empresa. 

- L’usuari ha de poder configurar el SMTP per l’enviament de correus. 

- L’usuari ha de poder configurar els números de sèrie per la generació de registres. 
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- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar codis postals amb les seves relacions 

de poblacions i país. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o eliminar les formes de pagament que 

utilitzaran els clients per fer els pagaments, o com a informació de com es pagarà als 

proveïdors. 

- L’usuari ha de poder donar d’alta, modificar o esborrar un usuari del sistema.  

 

6.1.5 Pressupostos 
 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar un pressupost. 

- L’usuari ha de poder enviar un correu electrònic amb el PDF adjunt del pressupost. 

- L’usuari ha de poder imprimir el pressupost. 

- El sistema ha de poder permetre convertir amb un botó un pressupost a comanda. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar comentaris del pressupost. 

- El sistema ha de permetre cercar els pressupostos amb filtres. 

- El sistema ha de mostrar en tot moment els imports calculats del pressupost a la 

capçalera. 

- El sistema ha de permetre afegir només productes de venda al pressupost. 

6.1.6 Comanda de venda 
 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar una comanda de venda. 

- L’usuari ha de poder enviar un correu electrònic amb el PDF adjunt de la comanda de 

venda. 

- L’usuari ha de poder imprimir la comanda de venda. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar comentaris de la comanda de venda. 

- El sistema ha de permetre cercar les comandes de venda amb filtres. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar les cites de la comanda de venda. 

- El sistema permetrà que l’usuari pugi guardar la informació d’un pagament relacionat 

amb la comanda. 

- El sistema ha de permetre afegir només productes de venda a la comanda de venda. 

- El sistema ha de permetre donar l’opció de fer canvis d’estat de comanda per indicar 

que està pendent, confirmada o finalitzada. Depenent de l’estat, no deixarà fer 

modificacions. 

- El sistema ha de mostrar en tot moment els imports calculats de la comanda i els 

pagaments realitzats a la capçalera de la comanda. 

6.1.7 Comanda de compra 
 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar una comanda de compra. 

- L’usuari ha de poder enviar un correu electrònic amb el PDF adjunt de la comanda de 

compra. 

- L’usuari ha de poder imprimir la comanda de compra. 

- L’usuari ha de poder crear, modificar o esborrar comentaris de la comanda de compra. 

- El sistema ha de permetre cercar les comandes de compra amb filtres. 

- El sistema ha de permetre afegir només productes de compra a la comanda. 
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- El sistema ha de permetre donar l’opció de fer canvis d’estat de comanda per indicar 

que està pendent, confirmada o finalitzada. Depenent de l’estat, no deixarà fer 

modificacions. 

- El sistema ha de mostrar en tot moment els imports calculats de la comanda a la 

capçalera de la comanda. 

- L’usuari ha de poder indicar les dates de les recepcions o pagament realitzat. 

6.2 REQUERIMENTS NO FUNCIONALS 
 

- El programari té que ser fàcil d’utilitzar i intuïtiu. 

- S’utilitzarà SQL 2012 Express com a motor de base de dades. 

- La contrasenya de l’usuari es té que guardar xifrada a la base de dades. 

- S’utilitzarà .NET i concretament C# com a llenguatge per programar. 

- El programari es té que executar amb el sistema Windows. 

- Per poder enviar els correus electrònics es necessari tindre Internet. 

7. DECISSIONS DE DISSENY 
 

Al ser un projecte amb un bon número de taules i funcionalitats és necessari decidir fer una 

separació en grups de les funcionalitats principals que poden arribar a ser una entitat prou 

important. 

D’aquesta manera es podrà agrupar, explicar, gestionar i entendre tots els processos més 

fàcilment. 

S’ha optat per separar en 7 grups:  

 

- Grup de client: es pot trobar tota la informació que pot partir de client com ara les 

seves dades personals, els seus comentaris, l’accés a les comandes de venda o els 

pressupostos. 

 

- Grup de proveïdor: la informació a tractar serà les dades fiscals, els comentaris o 

l’accés a les comandes de compra. 

 

- Grup de producte: en aquest grup es podrà trobar les dades del producte i els 

comentaris. 

 

- Grup de pressupost de venda: aquí es podrà gestionar la impressió de document, 

l’enviament per correu i les dades de capçalera i línies del pressupost. 

 

- Grup de comanda de venda: aquí es podrà gestionar la impressió de document, 

l’enviament per correu i les dades de capçalera i línies de la comanda. 

 

- Grup de comanda de compra: aquí es podrà gestionar la impressió de document, 

l’enviament per correu i les dades de capçalera i línies de la comanda. 
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- Configuració: en aquest grup es podrà configurar els codis postals amb les seves 

poblacions i països, l’accés a productes, informació d’empresa, SMTP pel correu, els 

número de sèrie ... 

8. DIAGRAMA DE CASOS D’ÚS 
 

En els casos d’ús, l’únic actor és l’usuari autenticat al sistema, ja que és el que s’encarregarà 

d’introduir i gestionar les dades. Com a precondició general per tots els casos d’ús, serà que 

l’usuari té que estar autenticat al sistema, així no caldrà posar-ho en cada cas d’ús. S’explicarà 

amb més detall els casos d’ús més importants. 

 

8.1 Client 
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Donar d’alta client  

Funcionalitat: Poder donar d’alta un client a la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El client és donat d’alta 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà tots els clients. L’usuari pitjarà el botó de 
crear i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari insereix totes les dades que necessita . 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema crea el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de clients amb el registre nou. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja el botó tornar i el sistema no crea res. 
5- La pantalla torna a llista de clients sense el registre nou. 

 

Modificar client  

Funcionalitat: Poder modificar la informació d’un client a la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El client es modifica 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà tots els clients. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari modifica les dades que necessita. 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema modifica el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de clients amb el registre modificat. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja el botó de tornar i el sistema no modifica el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de clients sense el registre modificat. 

 

Eliminar client  

Funcionalitat: Poder eliminar un client de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El client s’elimina 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà tots els clients. L’usuari pitjarà el botó d’Editar i 
el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari pitjarà el botó eliminar i el sistema demanarà confirmació. 
4- L’usuari confirma l’acció i el sistema elimina el registre. 
5- Tornarà a la pantalla de la llista de clients sense el registre eliminat. 

Procés alternatiu 4a- L’usuari pitja al botó de tornar i el sistema no eliminarà el registre. 
5a- La pantalla torna a la llista de clients. 
4b- El sistema no pot eliminar el registre perquè existeixen dades 
relacionades amb el client. 
5b- El sistema torna a la fitxa del client. 

 

Cercar un client  

Funcionalitat: Poder cercar un client de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La llista de clients es filtra pels filtres desitjats 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 



 

14 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

2- El sistema mostrarà tots els clients. L’usuari pitjarà el botó de 
Cercar i li apareixerà la pantalla per posar els filtres desitjats. 
3- L’usuari pitjarà el botó Cercar . 
4- El sistema torna a la pantalla de la llista clients amb filtres aplicats. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar i el sistema no farà cap filtre. 
4- La pantalla torna a la llista de clients. 

 

Pressupostos  

Funcionalitat: Llistar els pressupostos 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Tindre els pressupostos filtrat per client 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà tots els clients. L’usuari pitjarà el botó de 
Pressupostos i el sistema mostrarà la llista de pressupostos filtrat per 
client. 

 

Comandes venda  

Funcionalitat: Llistar les comandes de venda 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Tindre les comandes de venda filtrat per client 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà tots els clients. L’usuari pitjarà el botó de 
Comandes Venda i el sistema mostrarà la llista de comandes filtrat 
per client. 

 

Crear pressupost  

Funcionalitat: Crear pressupost de venda 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Pressupost de venda realitzat 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà els clients. L’usuari pitjarà el botó de Veure o 
Editar i el sistema mostrarà el formulari de client. 
3- L’usuari pitjarà el botó de crear pressupost i el sistema obrirà la 
fitxa de pressupost amb les dades de client introduïdes. 

 

Crear comanda  

Funcionalitat: Crear comanda de venda 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Comanda de venda realitzada 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de clients. 

2- El sistema mostrarà els clients. L’usuari pitjarà el botó de Veure o 
Editar i el sistema mostrarà el formulari de client. 
3- L’usuari pitjarà el botó de crear comanda i el sistema obrirà la 
fitxa de comanda amb les dades de client introduïdes. 
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8.2 Proveïdor 

 

Donar d’alta proveïdor  

Funcionalitat: Poder donar d’alta un proveïdor a la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El proveïdor es donat d’alta 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de proveïdors. 

2- El sistema mostrarà tots els proveïdors. L’usuari pitjarà el 
botó de crear i el sistema mostrarà formulari per posar dades. 
3- L’usuari insereix totes les dades que necessita . 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema crea el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de proveïdors amb registre nou. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja al botó tornar i el sistema no crea res. 
5- La pantalla torna a llista de proveïdors sense registre nou. 

 

Modificar proveïdor  

Funcionalitat: Poder modificar informació d’un proveïdor a la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El proveïdor es modifica 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de proveïdors. 
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2- El sistema mostrarà tots els proveïdors. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari modifica les dades que necessita. 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista de proveïdors amb registre modificat. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja botó de tornar i el sistema no modifica registre. 
5- La pantalla torna a llista proveïdors sense el registre modificat. 

 

Eliminar proveïdor  

Funcionalitat: Poder eliminar un proveïdor de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El proveïdor s’elimina 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de proveïdors. 

2- El sistema mostrarà tots els proveïdors. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari pitjarà botó Eliminar i el sistema demanarà confirmació. 
4- L’usuari confirma l’acció i el sistema elimina el registre. 
5- Torna a pantalla de llista de proveïdors sense el registre eliminat. 

Procés alternatiu 4a- L’usuari pitja al botó tornar i el sistema no eliminarà el registre. 
5a- La pantalla torna a la llista de proveïdors. 
4b- El sistema no pot eliminar el registre perquè existeixen dades 
relacionades amb el proveïdor. 
5b- el sistema torna a la fitxa de proveïdor. 

 

Cercar un proveïdor  

Funcionalitat: Poder cercar un proveïdor de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La llista de proveïdors es filtra pels filtres desitjats 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de proveïdors. 

2- El sistema mostrarà tots els proveïdors. L’usuari pitjarà el botó 
Cercar i li apareixerà la pantalla per posar els filtres desitjats. 
3- L’usuari pitjarà el botó Cercar. 
4- El sistema torna a pantalla llista proveïdors amb filtres aplicats. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar i el sistema no farà cap filtre. 
4- La pantalla torna a la llista de proveïdors. 

 

Comandes compra  

Funcionalitat: Llistar les comandes de compra 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Tindre les comandes de compra filtrat per proveïdor 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de proveïdors. 

2- El sistema mostrarà tots els proveïdors. L’usuari pitjarà el botó 
de Comandes Compra i el sistema mostrarà la llista de comandes 
filtrat per proveïdor. 

 

Crear comanda  

Funcionalitat: Crear comanda de compra 
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Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Comanda de compra realitzada 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de proveïdors. 

2- El sistema mostrarà tots els proveïdors. L’usuari pitjarà botó de 
Veure o editar i el sistema mostrarà el formulari de proveïdor. 
3- L’usuari pitjarà el botó de crear comanda i el sistema obrirà la 
fitxa de comanda amb el codi de proveïdor introduït. 

 

8.3 Producte 
 

 

 

Crear producte  

Funcionalitat: Poder donar d’alta un producte a la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El producte es donat d’alta 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de configuració i després producte. 

2- El sistema mostrarà tots els productes. L’usuari pitjarà el botó de 
crear i el sistema mostrarà el formulari per posar les dades. 
3- L’usuari insereix totes les dades que necessita . 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema crea el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de productes amb registre nou. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja al botó tornar i el sistema no crea res. 
5- La pantalla torna a llista de productes sense registre nou. 

 

Modif. producte  

Funcionalitat: Poder modificar dades d’un producte a la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
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Post condició El producte es modifica 
Procés principal 1- L’usuari selecciona pantalla de configuració i després producte. 

2- El sistema mostrarà tots els productes. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari modifica les dades que necessita. 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista de productes amb registre modificat. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja botó de tornar i el sistema no modifica registre. 
5- La pantalla torna a llista productes sense el registre modificat. 

 

Eliminar producte  

Funcionalitat: Poder eliminar un producte de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El producte s’elimina 
Procés principal 1- L’usuari selecciona pantalla de configuració i després producte. 

2- El sistema mostrarà tots els productes. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari pitjarà el botó eliminar i el sistema demanarà confirmació. 
4- L’usuari confirma l’acció i el sistema elimina el registre. 
5- Tornarà a la pantalla de la llista de productes sense el registre 
eliminat. 

Procés alternatiu 4a- L’usuari pitja al botó de tornar i el sistema no eliminarà el registre. 
5a- La pantalla torna a la llista de productes. 
4b- El sistema no pot eliminar el registre perquè existeixen dades 
relacionades amb el producte. 
5b- El sistema torna a la fitxa del producte. 

 

Cercar producte  

Funcionalitat: Poder cercar un producte de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La llista de productes es filtra pels filtres desitjats 
Procés principal 1- L’usuari selecciona pantalla de configuració i després producte. 

2- El sistema mostrarà tots els productes. L’usuari pitjarà el botó 
cercar i li apareixerà la pantalla per posar els filtres desitjats. 
3- L’usuari pitjarà el botó Cercar . 
4- El sistema torna a pantalla la llista productes amb filtres aplicats. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar i el sistema no farà cap filtre. 
4- La pantalla torna a la llista de productes. 
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8.4 Pressupost 

 

Modificar pressupost  

Funcionalitat: Poder modificar informació d’un pressupost de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El pressupost es modifica 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de pressupostos. 

2- El sistema mostrarà tots els pressupostos. L’usuari pitjarà el 
botó d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari modifica les dades que necessita. 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista pressupostos amb registre modificat. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja botó tornar i el sistema no modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista pressupostos sense registre modificat. 

 

Eliminar pressupost  

Funcionalitat: Poder eliminar un pressupost de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició El pressupost s’elimina 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de pressupostos. 

2- El sistema mostrarà tots els pressupostos. L’usuari pitjarà el 
botó d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari pitjarà botó Eliminar i el sistema demanarà confirmació. 
4- L’usuari confirma l’acció i el sistema elimina el registre. 
5- Tornarà a la pantalla de llista de pressupostos sense el registre. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja al botó tornar i el sistema no elimina el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de pressupostos. 
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Cercar un pressupost  

Funcionalitat: Poder cercar un pressupost de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La llista de pressupostos es filtra pels filtres desitjats 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de pressupostos. 

2- El sistema mostrarà tots els pressupostos. L’usuari pitjarà el 
botó de Cercar i li apareixerà la pantalla per posar els filtres 
desitjats. 
3- L’usuari pitjarà el botó Cercar . 
4- El sistema torna a la pantalla de pressupostos amb els filtres. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar i el sistema no farà cap filtre. 
4- La pantalla torna a la llista de pressupostos. 

 

Imprimir pressupost  

Funcionalitat: Poder imprimir un pressupost de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Pressupost imprès en paper 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de pressupostos. 

2- El sistema mostrarà tots els pressupostos. L’usuari pitjarà el 
botó de veure / editar i el sistema li mostrarà el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó Imprimir pressupost . 
4- El sistema fa que imprimeixi el pressupost per la impressora i 
torna al formulari del pressupost. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de pressupost. 

 

Enviar pressupost correu  

Funcionalitat: Poder enviar pressupost de la base de dades per correu 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Pressupost enviat al client per correu 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de pressupostos. 

2- El sistema mostrarà tots els pressupostos. L’usuari pitjarà el 
botó de veure / editar i el sistema li mostrarà el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó enviar pressupost per correu. 
4- El sistema fa que envií el pressupost per correu i torna al 
formulari del pressupost. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de pressupost. 

 

Conv. Pressup. a comanda  

Funcionalitat: Poder convertir pressupost de la base de dades a comanda 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Pressupost enviat al client per correu 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de pressupostos. 

2- El sistema mostrarà tots els pressupostos. L’usuari pitjarà el 
botó d’editar i el sistema li mostrarà el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó Convertir a comanda. 
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4- El sistema crearà la comanda de venda i informarà per 
pantalla el número de comanda de venda creat. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de pressupost. 

 

8.5 Comanda venda 
 

 

Modificar comanda  

Funcionalitat: Poder modificar informació d’una comanda venda a la BBDD 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La comanda venda es modifica 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes venda. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes de venda. L’usuari 
pitjarà el botó d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per 
posar les dades. 
3- L’usuari modifica les dades que necessita. 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista de comandes amb registre modificat. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja botó tornar i el sistema no modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista de comandes sense registre modificat. 

 

Eliminar comanda  

Funcionalitat: Poder eliminar una comanda venda de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La comanda venda s’elimina 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes venda. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà formulari per posar dades. 
3- L’usuari pitjarà botó Eliminar i el sistema demanarà confirmació. 
4- L’usuari confirma l’acció i el sistema elimina el registre. 
5- Tornarà a la pantalla de llista de comandes sense el registre. 
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Procés alternatiu 4- L’usuari pitja al botó tornar i el sistema no elimina el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de comandes venda. 

 

Cercar una comanda  

Funcionalitat: Poder cercar una comanda venda de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La llista de comandes venda es filtra pels filtres desitjats 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes venda. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà botó 
de Cercar i apareixerà la pantalla per posar filtres desitjats. 
3- L’usuari pitjarà el botó Cercar . 
4- El sistema torna a pantalla de comandes amb els filtres. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar i el sistema no farà cap filtre. 
4- La pantalla torna a la llista de comandes venda. 

 

Imprimir comanda  

Funcionalitat: Poder imprimir una comanda de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Comanda impresa en paper 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el botó 
de veure / editar i el sistema li mostrarà el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó Imprimir comanda . 
4- El sistema fa que imprimeixi la comanda per la impressora i 
torna al formulari de comanda. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de comandes. 

 

Enviar comanda correu  

Funcionalitat: Poder enviar comanda de la base de dades per correu 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Comanda enviada al client per correu 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el 
botó de veure / editar i el sistema li mostrarà el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó enviar comanda per correu. 
4- El sistema fa que envií la comanda per correu i torna al 
formulari de comanda. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de comandes. 

 

Pagaments comanda  

Funcionalitat: Poder realitzar un pagament d’una comanda de venda 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Pagament guardat a la base de dades 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes venda. 
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2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el 
botó d’editar i el sistema mostrarà el formulari. 
3- L’usuari pitja el botó de Pagaments i el sistema obre el 
formulari amb els pagaments relacionats. 
4- L’usuari fa alguna modificació o afegeix pagament. 
5- L’usuari guarda el registre i el sistema torna a la fitxa 
comanda. 

Procés alternatiu 4- L’usuari li dona al botó de tornar. 
5- La pantalla torna a la llista de comanda. 

 

8.6 Comanda compra 

 

Modificar comanda  

Funcionalitat: Poder modificar informació d’una comanda de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La comanda de compra es modifica 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes compra. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes de compra. L’usuari 
pitjarà el botó d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per 
posar dades. 
3- L’usuari modifica les dades que necessita. 
4- L’usuari pitja el botó guardar i el sistema modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista de comandes amb registre modificat. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja botó tornar i el sistema no modifica el registre. 
5- La pantalla torna a llista de comandes sense registre modificat. 

 

Eliminar comanda  

Funcionalitat: Poder eliminar una comanda compra de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La comanda compra s’elimina 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes compra. 
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2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el botó 
d’Editar i el sistema mostrarà el formulari per posar dades. 
3- L’usuari pitjarà botó Eliminar i el sistema demanarà confirmació. 
4- L’usuari confirma l’acció i el sistema elimina el registre. 
5- Tornarà a la pantalla de llista de comandes sense el registre. 

Procés alternatiu 4- L’usuari pitja al botó tornar i el sistema no elimina el registre. 
5- La pantalla torna a la llista de comandes compra. 

 

Cercar una comanda  

Funcionalitat: Poder cercar una comanda compra de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició La llista de comandes compra es filtra pels filtres desitjats 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes compra. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà botó 
de Cercar i apareixerà la pantalla per posar filtres desitjats. 
3- L’usuari pitjarà el botó Cercar . 
4- El sistema torna a pantalla de comandes amb els filtres. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar i el sistema no farà cap filtre. 
4- La pantalla torna a la llista de comandes compra. 

 

Imprimir comanda  

Funcionalitat: Poder imprimir una comanda de la base de dades 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Comanda impresa en paper 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el botó 
de veure / editar i el sistema li mostra el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó Imprimir comanda . 
4- El sistema fa que imprimeixi la comanda per la impressora i 
torna al formulari de comanda. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de comandes. 

 

Enviar comanda correu  

Funcionalitat: Poder enviar comanda de la BBDD per correu 
Actor principal:  Usuari tatuador 
Post condició Comanda enviada al client per correu 
Procés principal 1- L’usuari selecciona la pantalla de comandes. 

2- El sistema mostrarà totes les comandes. L’usuari pitjarà el 
botó de veure / editar i el sistema li mostra el formulari. 
3- L’usuari pitjarà el botó enviar comanda per correu. 
4- El sistema fa que envií la comanda per correu i torna al 
formulari de la comanda. 

Procés alternatiu 3- L’usuari li dona al botó de tornar. 
4- La pantalla torna a la llista de comandes. 
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8.7 Configuració 
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9. MODEL CONCEPTUAL 
 

Segons els requeriments funcionals que necessita per aquest negoci, s’ha creat el següent 

model conceptual amb els conceptes principals que es necessita implementar: 

 

Les entitats exposades més importants es poden dividir en 7 grans grups: 

- Clients: 

o Guardar les dades dels clients (Customer) i comentaris relacionats 

(CustomerComments). 

 

- Proveidors: 

o Guardar les dades dels proveïdors (Vendor) i comentaris relacionats 

(VendorComments). També la forma de pagament a realitzar per quan 

estiguin que fer comandes de compra (PaymentMethodCode). 

 

- Pressupostos de venda: 

o Per guardar els pressupostos (EstimateHeader), així es pot estalviar crear 

comandes per després anul·lar-les si al final no s’accepten. 

 

- Comandes de venda: 

o Per les comandes de venda es necessita guardar els pagaments 

(CollectionManagement), els comentaris relacionats amb la comanda 

(SalesOrderComments), la planificació de les cites (CustomerAppointment), els 

productes relacionats que es vendran (Item).  

 

- Comandes de compra: 

o Guardar les comandes de compra (PurcharOrderHeader). Els comentaris 

relacionats amb la comanda (PurchaseOrderComments) i els productes 

relacionats que es compraran (Item). 
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- Productes: 

o Tots els productes tenen que estar organitzats en categories (ItemCategory) i 

grup de producte (ProductGroup). Exemple:  

 Categoria  TATUATGE  

 Grup de producte  BRAÇ 

o S’ha de poder diferenciar si es producte de venda o de compra, ja que lo que 

es vendrà seran productes tatuatges, i es compraran lo que són les tintes, 

agulles ... Per aquest cas es crearà un atribut per saber-ho. 

o S’ha de poder guardar els codis de producte de compra tal com li diu el 

proveïdor (ItemCrossReference). 

 

- Configuració: 

o S’han creat les taules de nº sèrie (NoSeries) i SMTP (SMTP) per la configuració 

inicial del programari. 

10. DIAGRAMA DE L’ARQUITECTURA DE L’APLICACIÓ 
 

L’arquitectura a utilitzar per l’aplicació serà la de client / servidor: 

- Client: Fa una petició de servei i rep la resposta de la petició. 

- Servidor: El servidor rep la petició del client, la processa, i torna una resposta al client.  

 

 

S’utilitzarà el patró MVC (Model, Vista i Controlador). La seva funció es separar les dades i la 

lògica de negoci. Es basa en les idees de reutilització de codi i separació de conceptes. 

- La vista: Representa la informació en un format de manera adequat per poder 

interactuar. 

- El controlador: Respon a les accions de l’usuari que ha fet a la vista i fa les peticions al 

model de dades per gestionar aquesta petició. 

- El model: Gestiona els accessos a la informació i serà el que s’encarregarà de llegir o 

actualitzar les dades. El model serà qui retorni a la vista el resultat de les peticions 

realitzades. 

Un exemple del flux de dades i la utilització és la següent imatge trobada a Wikipedia: 
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11. DISENY DE LA BD 
 

El disseny de la BD s’ha agrupat en grups diferents per una millor comprensió: 

11.1 Configuració 
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11.2 Clients 
 

 

11.3 Proveïdors 
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11.4 Producte 

 

 

11.5 Pressupost 
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11.6 Comanda venda 
 

 

11.7 Comanda compra 
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12. MODEL DE LES CLASSES 
 

El model de les classes, igual que els casos d’ús i el disseny, s’agruparan en diferents grups: 

12.1 Configuració 
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12.2 Clients 
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12.3 Proveïdors 

 

12.4 Producte 
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12.5 Pressupost 

 

12.6 Comanda venda 
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12.7 Comanda compra 
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13. DISSENY DE LA INTERFÍCIE D’USUARI 
 

13.1 Inici usuari 
 

Al accedir a l’aplicació sortirà aquest finestra d’usuari: 

 

Una vegada acceptat, surt el menú base: 

 

Així, pitjant els botons desitjats, sortiran les diferents pantalles que s’explicaran més endavant.  

S’agruparan amb el mateix criteri que en les seccions anteriors. 
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13.2 Clients 
 

Al donar al botó de clients: 

 

Sortirà en tipus llista tota la llista de clients, i en les pantalles inferiors sortiran les cites i 

comentaris que tingui assignat el client. 

Apareix un submenú: 

 

Que farà accions sobre el registre seleccionat. 

13.2.1 Clients cercar 
 

 

D’aquesta manera, es podrà cercar per diferents criteris, i al seleccionar el botó cercar, la llista 

de clients estarà filtrada. 
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13.2.2 Clients veure 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del client sense opció a poder modificar: 
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13.2.3 Clients editar 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del client amb opció a poder modificar: 
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13.2.4 Clients nou 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del client amb opció a poder crear un nou registre: 
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13.3 Pressupostos 
 

 

Al donar-li al botó de pressupostos, apareixeran els registres de pressupostos que tindrà el 

client seleccionat. 

Apareix un submenú: 

 

Que farà accions sobre el registre seleccionat. 

13.3.1 Pressupost cercar 
 

D’aquesta manera, es podrà cercar per diferents criteris, i al seleccionar el botó cercar, la llista 

de pressupostos estarà filtrada. 

 

 



 

43 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

13.3.2 Pressupost veure 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del pressupost sense opció a poder modificar: 

 

13.3.3 Pressupost editar 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del pressupost amb opció a poder modificar: 
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13.3.4 Pressupost nou 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del pressupost amb opció a crear: 

 

 

13.4 Comandes Venda 
 

 

Al donar-li al botó de comandes venda, apareixeran els registres de comandes que tindrà el 

client seleccionat. 
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Apareix un submenú: 

 

Que farà accions sobre el registre seleccionat. 

13.4.1 Comanda cercar 
 

D’aquesta manera, es podrà cercar per diferents criteris, i al seleccionar el botó cercar, la llista 

de comandes estarà filtrada. 

 

13.4.2 Comanda veure 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de la comanda sense opció a poder modificar: 
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13.4.3 Comanda editar 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de la comanda amb opció a poder modificar: 

 

13.4.4 Comanda nova 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de la comanda amb opció a crear: 
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13.4.5 Comanda pagament 
 

 

Des de la comanda es podrà accedir als pagaments per poder inserir, modificar o imprimir el 

justificant. 

13.5 Proveïdors 
 

Al pitjar al botó de proveïdors: 

 

Sortirà en tipus llista tota la llista de proveïdors, i en la pantalla inferior sortiran els comentaris 

que tingui assignat el proveïdor. 

Apareix un submenú: 

 

Que farà accions sobre el registre seleccionat. 

 

 

 



 

48 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

13.5.1 Proveïdors cercar 
 

 

D’aquesta manera, es podrà cercar per diferents criteris, i al seleccionar el botó cercar, la llista 

de proveïdors estarà filtrada. 

13.5.2 Proveïdors veure 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del proveïdor sense opció a poder modificar: 
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13.5.3 Proveïdors editar 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del proveïdor amb opció a poder modificar: 
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13.5.4 Proveïdors nou 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del proveïdor amb opció a poder crear un nou registre: 
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13.6 Comandes Compra 
 

 

Al donar-li al botó de comandes compra, apareixeran els registres de comandes que tindrà el 

proveïdor seleccionat. 

Apareix un submenú: 

 

Que farà accions sobre el registre seleccionat. 

13.6.1 Comanda cercar 
 

D’aquesta manera, es podrà cercar per diferents criteris, i al seleccionar el botó cercar, la llista 

de comandes estarà filtrada. 
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13.6.2 Comanda veure 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de la comanda sense opció a poder modificar: 

 

13.6.3 Comanda editar 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de la comanda amb opció a poder modificar: 
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13.6.4 Comanda nova 
 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de la comanda amb opció a crear: 

 

 

13.7 Configuració 
 

 

Al donar-li al botó de configuració, apareixeran els submenús de les diferents opcions de 

configuració. 

Apareix un submenú: 



 

54 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

 

13.7.1 Productes 

 

En aquest punt de menú es configuraran tots els productes. Igual que les comandes, es podrà 

cercar, veure, editar o crear. 

13.7.1.1 Productes cercar 

 

 

D’aquesta manera, es podrà cercar per diferents criteris, i al seleccionar el botó cercar, la llista 

de productes estarà filtrada. 
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13.7.1.2 Productes veure 

 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del producte sense opció a poder modificar: 

 

13.7.1.3 Productes editar 

 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del producte amb opció a poder modificar: 
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13.7.1.4 Productes crear 

 

Aquesta opció mostrarà la fitxa del producte amb opció a poder crear: 

 

13.7.1.5 Productes referències creuades 

 

Aquesta opció mostrarà la fitxa de les referències creuades filtrat pel producte: 
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13.7.2 Poblacions 
 

En aquest apartat, es permetrà configurar els codis postals, províncies i país. 

 

Es permetrà amb les funcions crear o modificar de cada secció: 
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13.7.3 Usuaris 
 

En aquest apartat, es permetrà configurar els usuaris i gestionar les contrasenyes. 
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13.7.4 Comandes 
 

En aquest apartat, es permetrà configurar els valors de les formes de pagament. 

 

 

 

 

13.7.5 Nº sèrie 
 

En aquesta part de la configuració, es crearan les relacions dels nº de sèrie dels documents, 

clients i proveïdors podent crear series diferents per poder assignar-ho. Així es poden crear 

series cada any per tindre ben organitzat els documents. 
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Tindran les seves accions de crear o modificar: 
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13.7.6 SMTP 
 

La configuració d’enviament de correu es realitzarà en aquest apartat. Es podran assignar les 

diferents configuracions del SMTP amb les seves plantilles definides. 

 

Tindran les seves accions de crear o modificar: 
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13.7.7 Empresa 
 

La configuració de informació de l’empresa estarà en aquest apartat.  

 

Tindrà la seva acció de modificar: 
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13.7.8 Relació productes 
 

La configuració relacionat que pertany a producte està en aquest apartat.  Aquí es trobarà la 

configuració de les unitats de mesura, les categories i els grups de producte. 

 

Tindran les seves accions de crear o modificar: 
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14. DESENVOLUPAMENT 
 

14.1 Programari emprat 
 

A continuació es podrà veure quin programari i maquinaria s’ha utilitzat per la creació del 

projecte. 

- Programari: 

 

o Tot s’ha utilitzat sobre un sistema operatiu Windows 10 Professional 64 bits. 

o La programació s’ha realitzat amb Visual Studio 2015 Enterprise. La connexió 

que fa entre el programari i SQL es realitza amb Entity Framework ja que és 

una tecnologia idònia per estalviar codi i de manteniment molt fàcil. 

 

S’ha utilitzat llenguatge de programació C# amb Windows Forms i amb el 

Framework 4.5.2. 

o Per gestionar la base de dades ,s’ha utilitzat SQL 2012 Express de Microsoft 

que és de llicència gratuïta i és suficient per la quantitat de dades que pot 

haver-hi. 

o El disseny de les interfícies s’ha realitzat amb el programari Visual Paradigm en 

versió avaluació. 

o La realització de tot el ULM s’ha realitzat amb Magic Draw. 

o La creació dels documents s’ha fet amb Microsoft Office Word. 

o La gestió de les tasques s’ha utilitzat Microsoft Project per tindre controlat el 

temps emprat. 

 

- El programari s’ha utilitzat sobre una màquina: 

o Intel Pentium CPU G640 2.80GHz. 

o Memòria 8,00 GB DDR3. 

o Disc dur OCZ-Agitity2 SSD 240 GB i Seagate SATA 2TB. 

o Gràfica Intel HD Graphics. 

El programari i la maquinaria on s’instal·larà serà: 

- Sistema operatiu Windows 7 Professional 64 bits. 

- Ordinador Intel Pentium i5 amb 8,00 GB de memòria i 1 TB de disc dur. 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

TFG .NET “TATTOO KMK” – MEMÒRIA 
XAVIER TRULLOLS LINO (2015 – 2016) 

14.2 Capes de l’aplicació 
 
 

Per una correcta i òptima programació, el programari es distribuirà en 3 capes: 

- Capa client a nivell presentació  Aquí es trobarà tota la interfície de l’usuari. En 

aquesta capa es proporciona a l’usuari la interacció amb l’aplicació. Només té que 

tindre accés a la capa de negoci i a les entitats. 

 

- Capa controlador o lògica de negoci  Aquesta capa conté la validació, determinar les 

accions a realitzar i cridar a la capa de dades si es necessari. Aquesta capa és la que pot 

tindre comunicació amb la resta de capes. 

 

- Capa de servidor a nivell de base de dades  En aquesta capa es troba l’accés a la 

base de dades on es gestionarà tota la informació inserida / llegida pel programari. 

S’encarregarà de retornar les dades a la capa de negoci. Aquesta capa no té que tindre 

contacte amb la capa de presentació. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix que només es tingui que realitzar una capa de presentació 

nova per si es vol afegir funcionalitats sobre web, mòbil ... Les crides a la capa de negoci 

continuaran fent la seva lògica cridant a la capa de dades. 

Una possible representació de les 3 capes podria ser: 
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15. AVALUACIÓ DE COSTOS 
 

La valoració del projecte es fa pensant en un programador de perfil junior que podria cobrar 

uns 15 euros l’hora. Es calcula pensant en una jornada laboral de 8 hores. 

Fases del projecte     

Anàlisis de requeriments 7 jornades * 8 hores  56 hores  840 euros 
10 jornades * 8 hores  80 hores  1200 euros 
5 jornades * 8 hores  40 hores  600 euros 
36 jornades * 8 hores  288 hores   4320 euros 
10 jornades * 8 hores  80 hores  1200 euros 
 
8160 – 20 %  6528 euros 

Disseny de la base de dades 

Creació de la base de dades 

Programació 

Control de qualitat 

 

Total Import –20% dte. 

 

Al preu final, se li afegeix un descompte del 20% ja que sempre queda bé fer un descompte. És 

una manera de tindre content al client, ja que després del programari base, les ampliacions i 

modificacions futures per demanda del client és un altre font d’ingrés. 

Un altre manera de rendibilitzar el programari, és fer-ho lo més estàndard possible per poder 

vendre-ho a un altre persona i fer les mínimes modificacions, així s’aconsegueix un benefici 

molt alt comparat en lo treballat. 

16. TREBALL FUTUR 
 

El programari tal com està ara mateix, és totalment funcional, encara que s’afegirà més 

funcionalitat que s’ha deixat per la fase 2 per falta de temps en la entrega: 

- Impressió de document per quan el client fa un pagament. En comptes de fer un 

albarà manual conforme ha pagat, queda molt millor fer una impressió des del 

programari, inclús poder-ho enviar per correu. 

 

- Quan el client fa un pagament, queda registrat aquest pagament al programari. Es 

guarda de tal manera que també es grava el tipus d’iva, import, IVA i forma de 

pagament.  

 

Al no utilitzar factures, s’hauria de crear un procés per fer una exportació a excel o 

fitxer CSV, informant d’aquesta informació per poder gestionar el pagament a hisenda 

i no tindre problemes fiscals. 

 

- Creació de taules històriques per guardar les comandes i no tindre-les sempre actives 

en el menú principal. Una vegada ja s’hagi fet el servei o recepció de compra, deuria 

d’haver un botó per passar-ho al històric. 

 

- En la pantalla principal, deuria aparèixer predeterminat un formulari amb les properes 

cites que hi ha. Així es sabrà ràpidament la feina que hi ha en les dates. 
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- Fer informes per saber quin és el producte que més s’utilitza, informes monetaris tant 

d’entrada com de sortida, quin és el producte que es compra més, despeses ... 

 

- Crear el programari amb multi idioma com castellà, anglès i l’actual que és català. 

 

- Tindre camps amb el ID d’usuari als documents per auditar qui fa un servei per quan hi 

hagi dos usuaris concurrents. 

 

17. CONCLUSIONS 
 

Una vegada finalitzat el projecte, puc dir que estic orgullós de haver-ho fet. El repte de 

començar a aprendre un llenguatge de programació nou com el C# ha sigut molt satisfactori. 

Sempre ho havia vist com una cosa difícil d’entendre i que no estava al meu abast. 

Com tot a la vida, si hi ha constància, un pot arribar a les fites que es proposi. La meva fita era 

fer aquest àrea del .TFG per arribar al èxit de treballar amb .NET. 

Em trobo amb coneixements suficients per començar a gaudir de la realització de programes 

en C# com ara: poder connectar la Kinect i poder utilitzar-la, un gestor de contactes personals 

... no conec ni un 3% de les possibilitats però les meves ganes són molt grans. 

Aquest projecte no ha sigut un camí fàcil, ja que em vaig proposar ajudar a un amic per fer-li 

un ERP pel seu nou negoci, i això era una pressió bastant alta. 

Han sigut moltíssimes hores, caps de setmana sense sortir, no estar amb la família ... però bé, 

tot acaba i el producte encara que es té que afegir més funcionalitat, està llest per ser utilitzat 

en producció. 

M’ha agradat fer un projecte tant extens des de un principi fins a la fi jo sol. He tingut que 

repassar i aprendre coses noves de SQL per poder fer la base de dades i els procediments 

emmagatzemats. Lo que vaig practicar en l’assignatura de disseny de base de dades i ús de 

base de dades ha sigut aplicat amb molt d’encert en aquest projecte. 

En la programació, també m’ha sigut de molta ajuda totes les pràctiques realitzades amb les 

assignatures que incloïen Java. 
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