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1. Introducció 

 

 

1.1 Justificació i context del TFC 

 

El present Treball de final de carrera es realitza dins el context de l’àrea temàtica .NET, i el 

seu objectiu és la creació d’un software de gestió de factures electròniques desenvolupat en 

aquesta plataforma tecnològica, amb indicació expressa d’utilització de les eines VSTO (Visual 

Studio Tools for Office) en la seva última versió, la qual cosa implica l’estudi de les possibilitats 

que ens ofereixen aquestes per integrar la nostra solució dins de l’entorn de software ofimàtic 

d’Office. 

 

L’ elecció d’aquest escenari, s’ha realitzat en base a l’objectiu d’aprendre a desenvolupar 

solucions informàtiques dins d’aquet relativament nou entorn que és .NET, així com per 

aprofundir més en el coneixement d’Office com a base de solucions informàtiques. 

 

Per tal de poder desenvolupar l’aplicació requerida, s’ha pensat en un escenari en el que 

l’usuari principal, un empresari autònom, vol un software relativament senzill i fàcil d’utilitzar 

per tal de gestionar tot el procés de facturació del seu negoci. S’han pensat en les diferents 

necessitats bàsiques per tal de cobrir aquest objectiu desenvolupant en conseqüència tan els 

manteniments necessaris de productes i clients, com tots els gestors que intervenen en la 

gestió de comandes i factures, així com solucions per tal de proporcionar validesa legal a les 

factures generades en diferents formats. 

 

La major part de les decisions preses, s’han basat més en l’interès per l’aprenentatge i la 

utilització de l’eina de desenvolupament VSTO dins de l’entorn .NET, que en la necessitat real 

imposada pel software que, en molts aspectes, té una certa simplicitat des del punt de vista 

merament funcional. 

 

En l’actualitat, les tecnologies de la informació i comunicació juguen cada cop un paper 

més important, present i necessari en la societat moderna. L’evolució de les TIC en els darrers 

anys ha possibilitat que quasi la majoria de persones i empreses tingui garantida la possibilitat 

de gaudir d’un software de qualitat adaptat a les seves necessitats. 

 

El software que pretenem desenvolupar i que és analitzat en el present document aspira a 

ser una eina de gestió per tal d’ajudar al correcte desenvolupament de les tasques bàsiques 

del petit - mitjà empresari. Això significa que no està tancat a cap sector dels diferents àmbits 
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de negoci existents, sinó que és independent dels possibles productes ofertats, així com dels 

possibles tipus de clients (individual, empresa....). 

 

Dins els diferents processos de gestió empresarial que pot necessitar un empresari (sigui o 

no autònom), com pot ser la gestió del stock, la gestió comptable o d’altres, el software que 

proposem es centrarà en els processos relatius al manteniment i gestió de la facturació dins de 

l’àmbit del petit - mitjà empresari autònom. 

 

Ho farem mitjançant un software desenvolupat en una tecnologia actual -.NET- i 

compatible i versàtil amb les eines d’ofimàtica més presents en el mercat informàtic actual, 

l’office. 

 

 

1.2 Descripció del Projecte 

 

El següent projecte té per objecte realitzar l’anàlisi, disseny i implementació d’un sistema 

de software empresarial, concretament un gestor per a la facturació electrònica, utilitzant les 

eines de desenvolupament per a Office VSTO, dins de la tecnologia .NET de Microsoft. 

L’arquitectura VSTO ens permet posar codi ensamblat entre una aplicació d’Office (Word, 

Excel...), i un document d’Office. Estem parlant de crear ensamblatges que s’executaran al 

mateix nivell que l’aplicació d’Office. El codi compilat s’afegirà a l’arquitectura bàsica de 

l’aplicació d’office executada. VSTO ens permet fer això tant directament sobre l’aplicació 

(add-in) com sobre un document o plantilla d’office. 

 

Partint d’aquí, i desenvolupant dins de l’entorn de .NET, utilitzarem VSTO per tal de 

generar  els add-ins i plantilles necessàries que ens permetran crear una solució complerta per 

tal de gestionar i generar factures de manera automàtica. 

 

Al llarg del Treball de Final de Carrera s’ha desenvolupat un add-in principal per a Excel, 

des del qual podrem accedir a les diferents plantilles creades, així com gestionar les dades 

necessàries per l’aplicació basant-nos en les premisses bàsiques dictades pel paradigma 

arquitectural de les Visual Studio Tools for Office per a .NET. 

 

Gràcies a aquestes característiques és senzill construir tant els manteniments necessaris 

(manteniment de clients, productes..), com els gestors (gestor de comandes, factures...), així 
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com les plantilles necessàries per crear factures, presentar informes, gràfiques i estadístiques. 

Per tot això, al llarg del present projecte, han estat desenvolupats: 

-Un add-in central per a Excel des de el qual podem accedir a la resta d’opcions, funcionalitats i 

objectes de la solució. De la mateixa manera, és aquí on hem implementat els manteniments i 

gestors de l’aplicació. 

-Una BBDD creada i implementada en Access per tal de mantenir la integritat i coherència de la 

solució. L’únic prerequisit de software per tal de poder utilitzar l’aplicació que precisem, és 

redueix a Microsoft Office. 

-Una plantilla estàndard d’un document de Word, que servirà de base per a la creació de les 

diferents factures que anem generant des de la nostra aplicació. 

 

Un escenari general de funcionament de la nostra aplicació, podria ser, per tant, el 

reflectit en la següent il·lustració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL  ADD-IN 

Manteniments clients productes 

Gestors comandes, factures 

Gràfics, estadístiques 

WORD TEMPLATE 

Plantilla factures 

ACCESS BBDD  

Taules, vistes 

OUTLOOK 

MÒDUL INFORMES 
USUARI 

CLIENTS 
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La tecnologia.NET ofereix les eines específiques pel desenvolupament de cadascun dels 

elements descrits i la senzilla integració entre ells utilitzant Visual Studio Tools for Office, per 

això s’erigeix com una plataforma perfecta per la implementació del projecte. 

 

 

1.3 Objectius 

 

Els objectius que es pretenen aconseguir mitjançant aquest treball de final de carrera són 

els següents: 

-Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de la carrera sobre enginyeria del 

software i tècniques de desenvolupament. 

-Introducció i aprofundiment a la tecnologia .NET pel desenvolupament de solucions de gestió, 

prenent com a escenari un gestor de factures electròniques. 

-Aprendre a treballar amb les diverses tecnologies de desenvolupament incloses al Visual 

Studio .NET i més concretament d’Office. 

-Treballar amb una tecnologia d’actualitat com és Visual Studio Tools for Office i dels seus 

components: add-ins, plantilles... 

-Demostrar la validesa de les VSTO com a fonament arquitectural d’una aplicació de gestió. 

-Demostrar la solvència de la tecnologia .NET per a la implementació d’aquest tipus de 

solucions  ofimàtiques. 
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1.4 Planificació 

 

El projecte ha estat desenvolupat prenent com a base el cicle de vida clàssic de creació de 

software(també anomenat cicle en cascada) lleugerament adaptat a les necessitats del Treball 

de Final de carrera i es compon de les següents etapes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg de les diferents fases plantejades s’ha anat generant documentació que ha estat 
entregada, en primer lloc en les diferents fites establertes inicialment en el pla de treball, i els 
continguts de la qual s’han condensat dins aquesta memòria de final de projecte. 

 

1.4.1 Tasques 

 

Elaboració del pla de treball  

 

-Descripció del projecte  
-Redactat del pla de treball  
- Entrega del pla de treball (PAC1) - és una fita –  

 

Especificació i anàlisi i Disseny 

 
- Recollida de requeriments 
- Anàlisi (construcció dels casos d’ús, del diagrama d’entitats, etc...) 
- Redacció del document d’anàlisi   

 

Anàlisi i planificació 

P 
Anàlisi de requisits 

P 
Disseny 

P 
Implementació-proves 

P 
Finalització 

P 
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- Disseny 
- Formulació del disseny    
- Redacció del document de disseny 
- Diagrames E/R per la persistència 
- Reutilització 
- Disseny de pantalles 
- Entrega de la PAC2 - és una fita – 

 

Implementació 

- Creació dels objectes de la BBDD 
- Implementació del codi 
- Joc de proves 
- Testeig 
- Correcció de codi 
- Entrega de la PAC3 –és una fita- 

 

Conclusions 
 

- Redacció de la memòria completa 
- Entrega de la memòria final - és una fita –. 
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1.4.2 Planificació 

 

S’adjunta diagrama de Gant sobre les tasques descrites anteriorment: 
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1.5 Eines utilitzades 

 

Per a la realització del Treball de Final de carrera s’han utilitzat les següents eines: 

-Visual Studio 2008, l’entorn integrat de desenvolupament(IDE) de Microsoft per a .NET. 

-Complement Visual Studio Tools for Office (VSTO) per a desenvolupament de les solucions 

Office en .NET. 

-Microsoft Access 2007 per a la creació de la Base de Dades. 

-Microsoft  Word 2007 per a la creació de plantilles. 

-Microsoft project per a la planificació del projecte. 

 

 

1.6 Productes obtinguts 

 

El programari no pretén afegir noves aplicacions a l’entorn de treball de l’usuari, sinó que 

afegirà funcionalitats a les ja existents per la gestió ofimàtica (pressuposem doncs que l’usuari 

disposa de l’eina office), com per exemple menús, plantilles de documents de word, formularis 

i informes, fulls de càlcul, així com una petita base de dades desenvolupada en access. 

Durant la realització del present treball s’han generat els següents entregables: 

-Document de pla de treball 

-Document d’anàlisi i disseny del sistema 

-Sistema eFactures, compost pels següents elements: 

-eFactures.xlsx, que és el mòdul principal del projecte des del qual es crida a la resta. 

-Informes.exe, que és el mòdul d’informes. 

-Factura_std.dot, que és la plantilla de una factura estàndard. 

-Manual d’instal·lació del sistema. 

-Memòria final del projecte, aquest document. 

-Presentació virtual. 
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1.7 Estructura d’aquest document 

 

La resta de la memòria recull els aspectes més destacables de les tasques realitzades, 

començant pels requisits inicials, que descriuen l’escenari sobre el que s’ha treballat. 

Seguidament s’introduirà el resultat de la fase d’anàlisi, amb un detall de requisits funcionals, i 

la descripció d’aspectes i restriccions no funcionals, així com un model d’entitats del domini. 

A continuació es detallarà el disseny del sistema des del punt de vista arquitectònic, les 

tecnologies escollides, el diagrama estàtic de disseny, models dinàmics, i alguns prototips de 

les distintes interfícies d’usuari.  

Després s’entrarà a descriure la fase d’implementació, on es comentaran les principals 

particularitats i decisions que han estat preses durant aquesta etapa del projecte per a 

cadascun dels components creats i es descriuran els aspectes més destacats. 

 

L’últim capítol se centrarà en les conclusions finals a les que s’han arribat al llarg de la 

realització del projecte, i, a continuació es podrà trobar informació addicional com el glossari i 

les fonts utilitzades. 
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2. Requisits 

 

 

2.1 Usuaris a considerar 

  

Des del punt de vista de l’anàlisi, i, després de tot el que s’ha exposat, trobem que l’únic 

usuari implicat serà l’empresari/autònom en qüestió, que serà qui gestionarà tant la seva 

cartera de clients com el seu catàleg de productes.  Estant orientat a l’autònom, se suposa que 

serà també ell qui gestionarà el procés de facturació. 

 

2.2 Requisits funcionals 

 

Partint de què només tenim un actor, i de què bàsicament estem parlant d’un software de 

gestió de dades,  hem dividit els requisits funcionals en funció de la seva tipologia. D’aquesta 

manera trobem amb els següents tipus de requisits: 

 

Funcionalitats de manteniment: on es tracten totes les funcionalitats i casos d’ús relatives al 

manteniment de les entitats que formen part del procés de facturació: clients, productes, 

paràmetres de configuració (p.ex. raó social, emissor, factura). Estem parlant doncs de les 

següents funcionalitats: alta de clients, modificació d’un producte, baixa d’un producte, etc.. 

 

Funcionalitats de gestió: Recollim aquí les funcionalitats/casos d’ús relatius a la gestió del 

procés de facturació. Parlem de funcionalitats com per exemple l’anul·lació d’una factura, la 

generació de factures, etc... 

 

Funcionalitats d’informació: Anomenem així a aquelles funcionalitats enfocades a la gestió de 

la informació que es va generant en el sistema: estadístiques de vendes, evolució dels beneficis 

per client, i altres possibles informes/estadístiques que puguin ser d’interès per un adequat 

aprofitament de la gestió de la informació. 
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2.3 Requisits no funcionals 

 

Es demana específicament que el disseny i la implementació del programari de gestió de 

factures electròniques no esdevingui una aplicació més, sinó que sigui desenvolupat 

mitjançant les diferents opcions de l’entorn .NET per desenvolupar components incorporats a 

Office, de forma que esdevinguin complements del software ofimàtic per excel·lència. 

 

L’aspecte important és que no només aconsegueixi complir les funcionalitats analitzades 

sinó que les permeti fer des de l’entorn de treball de Microsoft Office. 

 

A més a més, el programari desenvolupat ha de permetre enviar factures en format 

electrònic amb certificat digital.  
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3. Anàlisi 

 

 

3.1 Diagrames de casos d’ùs amb una eplicació de cada cas d’ús 

 

3.1.1 Funcionalitats de Manteniments 

 

3.1.1.1 Diagrama de casos d’ús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alta client 

Baixa client 

Modifica client 

Consulta Client 

Alta producte 

Baixa producte 

Modifica producte 

Consulta producte 

Consulta Paràmetres 

Modifica  Paràmetres 

Usuari 

<<extend>> 

<<extend>> 
<<extend>> 

<<extend>> 

<<extend>> 
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3.1.1.2 Descripció textual dels casos d’ús 

 

3.1.1.2.1 Alta client 

 

Cas d’ús “Alta client” 

Funcionalitat general: Dóna d’alta un client a la base de dades. 
Actor: Usuari. 
Precondició: El client no existeix prèviament a la base de dades. 
Postcondicions: L’usuari incorpora un nou client a la base de dades. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari prem ‘alta client’. 
2. El sistema mostra el formulari d’alta de client. 
3. L’usuari introdueix les dades del nou client i guarda el resultat. 
4. El sistema registra el nou client a la base de dades. 

Fluxos alternatius 

4. Si el sistema detecta que falten per omplir camps mostrarà un error. 
4. Si el sistema detecta que ja existeix el client mostrarà un error. 

 

 

3.1.1.2.2 Modifica client 

Cas d’ús “Modifica client” 

Funcionalitat general:  Modifica les dades d’un client. 
Actor: Usuari. 
Precondició: El client existeix. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades del client, i ha modificat el que ha cregut oportú. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari consulta un client. 
2. Modifica les dades del client editables que vulgui i guarda les modificacions. 
3. El sistema enregistra les noves dades del client introduïdes per l’usuari. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema detecta que falten dades o que són incoherents mostrarà un error. 

 

 

3.1.1.2.3 Elimina client 

Cas d’ús “Elimina client” 

Funcionalitat general: Elimina un client existent a la base de dades. 
Actor:  Usuari. 
Precondició: El client existeix a la base de dades. 
Postcondicions: L’usuari ha eliminat el client de la base de dades. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona i/o consulta un client. 
2. L’usuari prem ‘eliminar client’. 
3. El sistema elimina el client de la base de dades. 

Fluxos alternatius 
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3.1.1.2.4 Consulta client 

Cas d’ús “Consulta client” 

Funcionalitat general:  Mostra les dades d’un client. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades del client. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona un client i prem ‘consultar client’. 
2. El sistema mostra totes les dades del client. 

Fluxos alternatius 

 

 

 

 

3.1.1.2.5 Alta Producte 

Cas d’ús “Alta producte” 

Funcionalitat general: Dona d’alta un producte a la base de dades. 
Actor: Usuari. 
Precondició: El producte no existeix prèviament a la base de dades. 
Postcondicions: L’usuari incorpora un nou producte a la base de dades. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari prem ‘alta producte’. 
2. El sistema mostra el formulari d’alta de producte. 
3. L’usuari introdueix les dades del nou producte i guarda el resultat. 
4. El sistema registra el nou producte a la base de dades. 

Fluxos alternatius 

4. Si el sistema detecta que falten per omplir camps mostrarà un error. 
4. Si el sistema detecta que ja existeix el client mostrarà un error. 

 

 

3.1.1.2.6 Modifica producte 

Cas d’ús “Modifica producte” 

Funcionalitat general:  Modifica les dades d’un producte. 
Actor: Usuari. 
Precondició: El producte existeix. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades del producte i ha modificat el que ha cregut oportú. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari consulta un producte. 
2. Modifica les dades del producte editables que vulgui i guarda modificacions. 
3. El sistema enregistra les noves dades del producte introduïdes per l’usuari. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema detecta que falten dades o que són incoherents mostrarà un error 
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3.1.1.2.7 Elimina producte 

Cas d’ús “Elimina producte” 

Funcionalitat general: Elimina un producte existent a la base de dades. 
Actor:  Usuari. 
Precondició: El producte existeix a la base de dades. 
Postcondicions: L’usuari ha eliminat el producte de la base de dades. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona i/o consulta un producte. 
2. L’usuari prem ‘eliminar producte’. 
3. El sistema elimina el producte de la base de dades. 

Fluxos alternatius 

 

 

 

3.1.1.2.8 Consulta producte 

Cas d’ús “Consulta producte” 

Funcionalitat general:  Mostra les dades d’un producte. 
Actor: Usuari. 
Precondició: cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades del producte. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona un client i prem ‘consultar producte’. 
2. El sistema mostra totes les dades del producte. 

Fluxos alternatius 

 

 

 

 

3.1.1.2.9 Modifica paràmetres 

Cas d’ús “Modifica paràmetres” 

Funcionalitat general:  Modifica els paràmetres generals de l’aplicació. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat els paràmetres generals de l’aplicació i ha modificat el que ha 
cregut oportú. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari consulta els paràmetres generals. 
2. Modifica el valor dels paràmetres  que vulgui i guarda modificacions. 
3. El sistema enregistra els nous paràmetres introduïts per l’usuari. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema detecta que falten dades o que són incoherents mostrarà un error 
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3.1.1.2.10 Consulta paràmetres 

Cas d’ús “Consulta paràmetres” 

Funcionalitat general:  Mostra els paràmetres generals. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat els paràmetres generals. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari prem ‘consultar paràmetres’. 
2. El sistema mostra el valor de tots els paràmetres de l’aplicació. 

Fluxos alternatius 
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3.1.2 Funcionalitats de gestió 

 

3.1.2.1 Casos d’us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Descripció textual dels casos d’ús 

 

3.1.2.2.1 Crea comanda 

Cas d’ús “Crea comanda” 

Funcionalitat general: Dóna d’alta una comanda a la base de dades. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari incorpora una nova comanda a la base de dades. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari prem ‘Crea comanda’. 
2. El sistema mostra el formulari d’alta de comanda. 
3. L’usuari introdueix les dades de la nova comanda i guarda el resultat. 
4. El sistema registra la nova comanda a la base de dades. 

Fluxos alternatius 

4. Si el sistema detecta que falten per omplir camps mostrarà un error. 

Crea Comanda 

Anul·la comanda 

Modifica comanda 

Anul·la factura 

Modifica factura

  
Consulta factura 

Genera factura 

Envia  Factura 

Usuari 

<<extend>> 

<<extend>> 

<<extend>> 

<<extend>> 

<<extend>> 
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3.1.2.2.2 Modifica comanda 

Cas d’ús “Modifica comanda” 

Funcionalitat general:  Modifica les dades d’una comanda. 
Actor: Usuari. 
Precondició: La comanda existeix. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades de la comanda i ha modificat el que ha cregut oportú. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari consulta una comanda. 
2. Modifica les dades de la comanda editables que vulgui i guarda modificacions. 
3. El sistema enregistra les noves dades de la comanda introduïdes per l’usuari. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema detecta que falten dades o que són incoherents mostrarà un error. 

 

 

3.1.2.2.3 Anul·la comanda 

Cas d’ús “Anul·la comanda” 

Funcionalitat general: Anul·la una comanda existent a la base de dades. 
Actor: Usuari. 
Precondició: La comanda existeix a la base de dades. 
Postcondicions: L’usuari ha anul·lat la comanda de la base de dades. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari selecciona i/o consulta una comanda. 
2. L’usuari prem ‘anul·lar comanda’. 
3. El sistema enregistra l’anul·lació a la base de dades. 

Fluxos alternatius 

 

 

 

3.1.2.2.4 Consulta comanda 

Cas d’ús “Consulta comanda” 

Funcionalitat general:  Mostra les dades d’una comanda. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades d’una comanda. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona un client i prem ‘consultar comanda’. 
2. El sistema mostra totes les dades de la comanda. 

Fluxos alternatius 
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3.1.2.2.5 Genera factura 

Cas d’ús “Genera Factura” 

Funcionalitat general: Dona d’alta una factura a la base de dades. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Que existeixin la o les comandes a partir de les quals es generarà la factura. 
Postcondicions: L’usuari incorpora una nova factura a la base de dades. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari selecciona les línies de comanda que generaran la nova factura. 
2. L’usuari prem ‘generar factura’. 
3. El sistema valida que es pot generar un nova factura amb les línies de comanda seleccionades i 
genera la nova factura. 
4. L’usuari confirma la nova factura generada. 
5. El sistema enregistra la nova factura a la base de dades. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema no pot generar un factura amb les línies enregistrades mostrarà un error. 

 

 

3.1.2.2.6 Modifica factura 

Cas d’ús “Modifica Factura” 

Funcionalitat general:  Modifica les dades d’una factura. 
Actor: Usuari. 
Precondició: La factura existeix. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades de la factura i ha modificat el que ha cregut oportú. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari consulta una factura. 
2. Modifica les dades de la factura editables que vulgui i guarda modificacions. 
3. El sistema enregistra les noves dades de la factura introduïdes per l’usuari. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema detecta que falten dades o que són incoherents mostrarà un error. 

 

 

3.1.2.2.7 Anul·la factura 

Cas d’ús “Anul·la factura” 

Funcionalitat general: Anul·la una factura existent a la base de dades. 
Actor: Usuari. 
Precondició: La factura existeix a la base de dades. 
Postcondicions: L’usuari ha anul·lat la factura de la base de dades. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona i/o consulta una factura. 
2. L’usuari prem ‘anul·lar factura’. 
3. El sistema enregistra l’anul·lació a la base de dades. 

Fluxos alternatius 
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3.1.2.2.8 Consulta factura 

Cas d’ús “Consulta factura” 

Funcionalitat general:  Mostra les dades d’una factura. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat les dades d’una factura. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari selecciona un client i prem ‘consultar factura’. 
2. El sistema mostra totes les dades de la factura. 

Fluxos alternatius 

 

 

 

3.1.2.2.9 Envia factura 

Cas d’ús “Envia Factura” 

Funcionalitat general: Envia una factura a un client per correu electrònic. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Que existeixi la factura que s’enviarà al client. 
Postcondicions: L’usuari envia un correu electrònic amb una factura adjunta. 

Fluxos d’events 

1. L’usuari selecciona la factura que desitgi. 
2. L’usuari prem ‘enviar factura’. 
3. El sistema valida que es pot enviar la factura i demana confirmació a l’usuari. 
4. L’usuari confirma l’enviament. 
5. El sistema genera un correu electrònic al que adjunta la factura amb signatura electrònica. 

Fluxos alternatius 

3. Si el sistema no pot enviar la factura mostrarà un error i demanarà les dades necessàries a l’usuari. 
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3.1.3 Funcionalitats d’informació 

 

3.1.3.1 Diagrama de casos d’ús 

 

 

3.1.3.2 Descripció textual dels casos d’ús 

 

3.1.3.2.1 Genera informe 

Cas d’ús “Genera informe” 

Funcionalitat general:  Mostra l’informe seleccionat per l’usuari. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat l’informe generat per l’aplicació. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona una tipologia d’informe. 
2. El sistema mostra l’informe per pantalla. 

Fluxos alternatius 

 

 

 

 

 

 

 

Genera informe 

Genera estadística

  
Usuari 
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3.1.3.2.2 Genera estadística 

Cas d’ús “Genera estadística” 

Funcionalitat general:  Mostra la estadística  seleccionada per l’usuari. 
Actor: Usuari. 
Precondició: Cap. 
Postcondicions: L’usuari ha consultat la estadística generada per l’aplicació. 

Fluxos d’events 

1.L’usuari selecciona la estadística que desitgi veure. 
2. El sistema mostra la estadística per pantalla. 

Fluxos alternatius 
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3.2 Requisits no funcionals 

 

Aquests requisits són els recollits en el punt 2.3 d’aquest mateix document. En funció de 

tot el que s’ha analitzat fins ara, però, han estat identificats aspectes importants relacionats 

amb la interfície de l’usuari.  

Això ens porta a redefinir els requisits de la interfície. 

 

3.2.1 Requisits de la interfície 

El sistema haurà de comptar amb les següents interfícies especialitzades: 

FUNCIONALITAT ACTOR DESDE 

  Excel Word Outlook Mòdul 
informes 

Alta client Usuari •    

Modifica client Usuari •    

Baixa client Usuari •    

Consulta client Usuari •    

Consulta paràmetres Usuari •    

Modifica paràmetres Usuari •    

Alta Producte Usuari •    

Modifica producte Usuari •    

Baixa producte Usuari •    

Consulta producte Usuari •    

Envia factura Usuari •  •  

Modifica factura Usuari •    

Anul·la factura Usuari •    

Consulta factura Usuari • •   

Genera factura Usuari • •   

Anul·la comanda Usuari •    

Consulta comanda Usuari •    

Modifica comanda Usuari •    

Crea comanda Usuari •    

Genera estadística Usuari •    

Genera informe Usuari •   • 

Genera gràfic Usuari •    

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

3.3 Diagrama de classes del model conceptual 

 

3.3.1 Disseny estàtic 

 

El següent diagrama estàtic recull les entitats que es tindran en compte en el 

desenvolupament de la solució: 

 

 

3.3.2 Explicació del diagrama de classes 

 

Per una banda tenim les classes client i producte que són la base sobre la qual es 

generaran les comandes. Les factures es generen a partir de les dades enregistrades a les 

comandes. 

 

També tenim la presència de la classe format relacionada amb la classe client, en tant en 

quant, cada client pot escollir en quin tipus de format vol que se li enviïn les factures. 

  

CLIENT PRODUCTE 

COMANDA 

FACTURA 

FORMAT 
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4. Disseny 

 

 

4.1 Arquitectura global 

 

4.1.1 Introducció 

 

El projecte de Gestió de factures electròniques pretén donar una solució a la gestió de 

factures des del moment que es genera una comanda fins que s’envia una factura electrònica 

amb signatura digital, passant posteriorment a formar part d’estadístiques i informes sobre la 

situació de l’activitat des del punt de vista de la facturació. 

 

Tot això s’ha d’implementar mitjançant el desenvolupament de components d’office que 

ens permeti crear la tecnologia .NET. 

 

És per això que presentem a continuació un petit estudi sobre les possibilitats que ens 

ofereix aquets entorn de desenvolupament, com a pas previ al disseny arquitectònic de la 

nostra aplicació. 

 

4.1.2 Estudi de les diferents possibles solucions .NET per a Office 

 

Les eines de visual Studio per a office 2003 (que és la versió office que s’ha d’utilitzar) ens 

permeten accedir a un seguit de plantilles de tipus de projecte: 

 

-Personalitzacions a nivell de document (que anomenarem customization). 

-Add-in’s a nivell d’aplicació (parlarem d’add-in’s). 
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La següent taula ens mostra quines aplicacions d’office 2003 poden utilitzar els diferents tipus 

de plantilles de projectes de solucions .NET per Office: 

 

Tipus de projecte Microsoft Office 2003 

Personalitzacions a nivell de document Word 2003 
Excel 2003 

Add-in a nivell d’aplicació Word 2003 
Excel 2003 
PowerPoint 2003 
Project 2003 
Visio 2003 

 

 

4.1.2.1 Personalitzacions a nivell de document 

 

 

4.1.2.1.1 Introducció 

Les personalitzacions a nivell de document consisteixen en associar un codi amb un 

document de Word, un llibre d’excel o una plantilla tant de Word com d’excel. El codi en 

qüestió es carrega quan el document associat s’obre. Així doncs, les funcionalitats 

implementades a nivell de document només estan accessibles quan el document associat és 

obert. Les personalitzacions a nivell de document, no afecten l’aparença de la aplicació (no 

poden afegir, per exemple un nou ítem al menú). 

 

4.1.2.1.2 Arquitectura de les personalitzacions a nivell de document 

Quan l’usuari obre un document que té una personalització a nivell de document 

associada, l’aplicació, arran de les propietats del document, carrega la última versió de la 

personalització en qüestió. El codi de la mateixa, ja està doncs accessible pel document. 

A continuació mostrem un diagrama, extret de l’MSDN que il·lustra tot aquest procés: 
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Breument explicat, el procés de càrrega d’una personalització a nivell de document 

segueix els següents passos: 

 

1er L’aplicació de Microsoft, mira a les propietats del document per veure si té extensions de 

codi associades. 

2on Si el document té extensions de codi associades, l’aplicació carrega la llibreria 

AddinLoader.dll que és necessària per poder executar el codi desenvolupat per a Office. 

3er AddinLoader.dll carrega l’entorn .NET necessari per executar el codi. 

4art S’activen un seguit de polítiques de seguretat per garantir que podem accedir al codi en 

qüestió. Si falla, dóna un error. Si no, la càrrega continua. 

5e Mira si hi ha actualitzacions de codi i l’actualitza si és necessari. 

6e Visual Studio carrega el codi dins del domini de l’aplicació. 

7e VSTO crida a l’event Startup dins del codi carregat. 
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4.1.2.1.3 Personalitzacions a nivell de document per a Excel 

Cada personalització d’excel que creem utilitzant VSTO (visual Studio Tools for Office), es 

basa en el llibre d’excel. Per començar a utilitzar la personalització, l’usuari obre el llibre  o el 

crea partint d’una plantilla. Els diferents events d’un llibre d’excel, com escriure en una cel·la 

poden cridar al codi implementat a la personalització prèviament carregada. 

 

4.1.2.1.4 Personalitzacions a nivell de document per a Word 

Cada personalització de Word que creem utilitzant VSTO (visual Studio Tools for Office), es 

basa en el document de Word. Per començar a utilitzar la personalització, l’usuari obre el 

document o el crea partint d’una plantilla. Els diferents events d’un document de Word, com 

moure el cursor per una determinada àrea, poden cridar al codi implementat a la 

personalització prèviament carregada. 

 

4.1.2.1.5 Principals funcionalitats que podem implementar 

Dins el nivell de personalitzacions de document d’office podem fer tot un seguit de 

tasques que ens ajudin: 

-Afegir controls als documents de Word i llibres d’excel. 

-Associar codi als diferents events tant dels document i llibre com del controls que continguin. 

-Personalitzar la interfície de l’aplicació pel document en qüestió. 

 

 

4.1.2.2 Add-in a nivell d’aplicació 

 

 

4.1.2.2.1 Introducció 

Els add-ins a nivell d’aplicació consisteixen en codi que és associat, no ja amb un document 

en concret sinó amb una aplicació de Microsoft Office. Normalment, l’add-in es carrega quan 

s’engega l’aplicació associada, de manera que els usuaris poden accedir als add-ins de 

l’aplicació només quan aquesta està en marxa. És a dir, tot el que creem com a add-in d’una 

aplicació, està disponible i executant-se sempre i quan l’aplicació estigui en marxa. 
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4.1.2.2.2 Components dels Add-ins 

Tot i que el component principal d’un add-in, és el codi implementat, hi ha altres 

components que juguen un paper important en com les aplicacions d’office descobreixen i 

carreguen els add-ins corresponents: 

 

Entrades al registre 

Microsoft Office descobreix els add-ins mirant un seguit d’entrades al registre. La major part 

d’aquestes són comunes tan per a Office 2003 com per a Office 2007. 

 

Regles d’utilització i aplicació 

Les regles d’utilització de les diferents aplicacions d’office (deployment manifest and 

application manifest) permeten descarregar-nos la última versió del add-in desenvolupat. 

 

Visual Studio Tools for Office 

Per poder executar add-ins desenvolupats mitjançant Visual Studio Tools for Office (VSTO), els 

ordinadors de l’usuari final han de tenir instal·lada el runtime de VSTO, que prové de tot el 

necessari per a poder executar els add-ins desenvolupats. 

 

4.1.2.2.3 Arquitectura dels add-ins 

Quan un usuari arranca una aplicació de Microsoft Office, l’aplicació utilitza la informació 

de les regles d’utilització de l’aplicació per carregar els Add-ins necessaris. 

 

A continuació mostrem un diagrama, extret de l’MSDN que il·lustra tot aquest procés: 
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Els passos per carregar l’add-in desenvolupat es podrien resumir de la següent manera 

1er L’aplicació mira en el registre si hi ha entrades que identifiquin add-ins creats utilitzant 

VSTO. 

2on Si en troba, l’aplicació carrega la llibreria VSTOEE.dll que carrega AddinLoader.dll 

3er AddinLoader.dll carrega l’entorn .NET 

4art Es valida si és necessari fer actualitzacions i s’apliquen les polítiques de seguretat i accés. 

5é VSTO carrega el addin en qüestió en el nou domini de l’aplicació. 

5é VSTO crida al mètode RequestComAddInAutomationService que hi ha a l’addin carregat. 

6e VSTO crida al mètode ThisAddIn_Startup 

 

4.1.2.2.4 Funcionalitats dels add-ins 

Des dels add-ins desenvolupats en VSTO podem accedir tant als objectes nadius de les 

aplicacions com als objectes extensos de l’aplicació (host ítems an host controls), i crear-ne de 

nous. 
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4.2 Decisions tecnològiques 

 

Dins la nostra aplicació de gestió de Factures electròniques, i després d’haver fet un breu 

estudi sobre el funcionament i possibilitats que ens dóna Visual Studio Tools for Office(VSTO) 

ens plantegem l’arquitectura de l’aplicació, no tant des del punt de vista del maquinari o dels 

diferents tipus d’usuari que accedeixin al programari, si no més aviat des del punt de vista de 

aquestes possibilitats que ens ofereix VSTO per a .NET. 

 

4.2.1 Justificació del disseny de l’arquitectura 

 

Des de la perspectiva de l’usuari: Entre d’altres coses, hem de tenir en compte que el 

programari que desenvoluparem, en principi està destinat només a una tipologia d’usuari (no 

tenim un usuari tipus administrador, i altre tipus, usuari simple…). És a dir: només hi ha una 

tipologia d’usuari. I és aquest usuari, l’empresari autònom, l’únic que accedirà a les solucions 

aportades. L’usuari que a l’anàlisi vàrem anomenar simplement ‘usuari’. Això ens elimina 

algunes variables del disseny de l’arquitectura de l’aplicació. 

 

Des de la perspectiva del maquinari: Si be és cert, que el programari ha de tenir en compte 

que s’enviaran mails a altres màquines amb la factura electrònica adjuntada, això no 

condiciona l’arquitectura a nivell de vista del programari, ja que tot el programari 

desenvolupat, s’executarà en una sola màquina client. La de l’usuari autònom. I, tret d’aquests 

enviaments, no està prevista que funcioni en entorns client –servidor. 

 

Des de la perspectiva del programari: El programari que volem desenvolupar ha d’interactuar 

amb una base ja creada i amb unes regles de funcionament: L’VSTO de l’entorn de 

desenvolupament .NET. És per això que el nostre disseny arquitectònic se centrarà bàsicament 

en com apliquem les nostres solucions a aquest entorn. 

 

 

4.2.2 Elements de l’arquitectura 

 

A l’apartat d’aquest mateix document, “Estudi de les diferents possibles solucions .NET per 

a office” vàrem veure les possibilitats de VSTO per a .NET per a implementar els diferents 

elements que formin part de la nostra solució. Queda per definir quins són aquests. 
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En funció de l’anàlisi feta, definim els següents elements: 

-Menús per accedir a les diferents opcions de manteniment i gestió 

-Informes 

-Estadístiques 

-Factures 

-Conversor de formats per a les factures 

-Certificats digitals 

-Dades(manteniments de les mateixes) 

-Mails 

 

És en funció d’aquests elements i de les possibilitats de VSTO per a .NET que dissenyarem la 

nostra arquitectura del programari. 

 

 

4.2.3 Disseny arquitectònic 

 

A continuació exposem el gràfic de disseny arquitectònic en funció dels elements i l’entorn 

de desenvolupament VSTO proposat pel programari a desenvolupar. 

 

Es diferencien els components tipus: 

-Aplicació: Les aplicacions que utilitzarem. 

-Document normal: Documents sense codi propi, fruit dels processos interns. 

-Document level: Documents amb  codi  propi, fruit dels processos interns o plantilles 

prèviament creades. 

-BBDD: On s’emmagatzemaran les dades. 

-Application Add-in’s: Components desenvolupats en VSTO per les aplicacions Office. Tenint en 

compte que desenvolupem per Office 2003, només es contemplen add-ins per word i excel. 
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A partir del que hem exposat podem veure el disseny arquitectònic en el següent 

gràfic: 

 

 

 

Word Application 

Excel Application 

Acces Application 

PPt. Application 

Outlook Application 

Dades 

Factures 

Manteniments 

informes 

 

estadístiques 

 

Manteniment 

dades 

 

Informes(clients i 

productes) 

 

mail 

 

Menus, Ribbons 

 

Task Panes 

 

Conversio de 

formats 

Application 
Document 

Document Level 

Application Add-In’s 

BBDD 
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4.3 Diagrama de classes de disseny 

 

 

4.3.1 Disseny estàtic 

 

El següent diagrama estàtic recull les entitats que es tindran en compte en el 

desenvolupament de la solució. 

 

 

 

4.3.2 Explicació del diagrama de classes. 

 

Per una banda tenim les classes client i producte que són la base sobre la qual es 

generaran les comandes. Les factures es generen a partir de les dades enregistrades a les 

comandes. 

També  tenim la presència de la classe format relacionada amb la classe client, en tant en 

quant, cada client pot escollir en quin tipus de format vol que se li enviïn les factures.  

 

 

 

CLIENT PRODUCTE 

COMANDA 

FACTURA 

FORMAT 



 
 

38 
 

 

4.4 Disseny de la persistència 

 

El següent diagrama estàtic recull les diferents entitats utilitzades pel sistema: 

 

 

4.4.1 Descripció detallada de les taules obtingudes 

 

4.4.1.1 Taula format 

 

La taula format guarda simplement els diferent formats que pot tractar el nostre programari 

alhora d’enviar factures. 

 

Taula: FORMAT 

Nom columna Tipus dada Clau Permet 
nuls 

Descripció 

ID_FORMAT Int PK No Identificador únic del format 

EXTENSIO Varchar(3)  No  

DESCRIPCIÓ Varchar(50)  No Descripció del tipus de 
document al que fa 
referència. 

  

 

 

CLIENT PRODUCTE 

FACTURA 

BASE IMPONIBLE FORMAT 

1 

1 1 

1 

Comanda 

* 
* 

* * 

1 

* 
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4.4.1.2 Taula client 

La taula client guarda les dades dels diferents clients que tractarà el sistema: 

 

Taula: CLIENT 

Nom columna Tipus dada Clau Perm
et 
nuls 

Descripció 

ID_CLIENT Long PK No Identificador únic del client 

NOM Varchar(50)  No Nom del client 

COGNOMS Varchar(75)  No Cognoms del client 

RAO_SOCIAL Varchar(150)  No Raó social del client 

TELEFON_1 Varchar(9)  No Telèfon del client 

TELEFON_2 Varchar(9)  No Telèfon auxiliar del client 

EMAIL Varchar(50)  Si Direcció de correu electrònic del 
client 

WWW Varchar(50)  Si Direcció de la web del client 

DIRECCIO Varchar(150)  Si Direcció del client 

OBSERVACIONS Varchar(250)  Si Observacions del client 

FACTURAC_ELEC Bolean  No Indica si el client vol rebre la 
factura de forma electrònica 

FORMAT_FACT Integer FK: 
FORMATS.ID_FO
RMAT 

Si Indica el format en el que el 
client vol rebre la factura 
electrònica 

  

 

4.4.1.3 Taula producte 

La taula producte guarda les diferents dades relatives als producte  enregistrats al sistema 

 

Taula: PRODUCTE 

Nom columna Tipus dada Clau Permet 
nuls 

Descripció 

ID_PRODUCTE Long PK No Identificador del producte 

NOM Varchar(75)  No Nom del producte 

DESCRIPCIO VARCHAR(250)   No Descripció del producte 

PREU_UNITARI Num  No Preu unitari del producte 

TIPUS_UNITAT Varchar(10)  Si Indica quin tipus d’unitat té el 
producte 

BASE_IMPONIBLE Int FK: 
BASE_IMPONIBLE
.IDBASE 

 Indica quin tipus de base 
imponible se li aplicarà al 
número del producte en 
qüestió sense tenir en compte 
el tipus de família al que 
pertanyi. 
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4.4.1.4 Taula comanda 

La taula comanda emmagatzema les diferents comandes enregistrades pels clients existents al 

sistema: 

 

Taula: COMANDA 

Nom columna Tipus 
dada 

Clau Permet nuls Descripció 

ID_COMANDA Long PK No Identificador 
de la comada 

CLIENT Long FK: 
CLIENT.ID_CLIENT 

No Identificador 
del client de la 
comanda 

PRODUCTE Long FK: 
PRODUCTE.ID_PR
ODUCTE 

No Identificador 
del producte 
pel qual es fa la 
comanda 

UNITATS Int  No Unitats del 
producte 
demanades 

DATA_COMANDA Date  No Data en la que 
es realitza la 
comanda 

DATA_SERVEI Date  Si Data en la que 
se serveix la 
comanda 

SERVIDA Bolean  No Indica si la 
comanda ja ha 
estat, o no, 
servida 

 

 

4.4.1.5 Taula Factura 

La taula factura emmagatzema les factures que es generen automàticament una o més 

comandes existents. 

 

Taula: FACTURA 

Nom columna Tipus 
dada 

Clau Permet nuls Descripció 

ID_FACTURA Long Pk No Identificador 
únic de la 
factura 

ID_COMANDA Long FK: 
COMANDA.ID_CO
MANDA 

No Identificador 
de la comanda 
que ha generat 
la factura 

DATA_FACTURA Date  No Data en la que 
es genera la 
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factura 

DATA_ENVIAMENT Date  Si Data en la que 
s’ha enviat la 
factura 

IMPORT_UNITARI Integer  No Indica el preu 
unitari del 
producte en el 
moment de la 
comada 

IMPORT Long  No Import total de 
la factura 

BASE IMPONIBLE Int  No Base imponible 
que s’ha aplicat 
al producte 

IMPORT FINAL Int  No Import final de 
la factura 

ENVIADA Boolean  Si Indica si la 
factura s’ha 
enviat o no 

COBRADA Bolean  Si Indica si la 
factura ha estat 
cobrada 
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5. Captures de pantalla – prototips de la interfície d’usuari 

 

Atès que l’aplicació desenvolupada està dividida de forma modular, mostrarem la pantalla 

principal de cadascun dels mòduls (clients, productes, factures...) per tal de tenir una visió 

global de la interfície de l’aplicació. D’aquesta manera, podrem fer-nos una acurada idea de 

com s’estructura la implementació de l’aplicació. 

 

5.1 Pantalla principal de l’aplicació 
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5.2 Mòdul de clients 

 

5.3 Mòdul de productes 
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5.4 Mòdul de comandes 

 

5.5 Mòdul de factures 
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5.6 Visualització d’una factura generada automàticament 

 

5.7 Visualització de diferents gràfiques i estadístiques de l’aplicació 
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5.8 Visualització del mòdul d’informes 

 



 
 

47 
 

 

5.9 Menú lateral de configuració de signatura electrònica 
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6. Implementació 

 

La implementació de l’aplicació eFactures (que així es diu el producte final), s’ha 

desenvolupat en llenguatge VB dins de l’IDE Visual Studio 2008, implementant els diferents 

objectes que, fruit d’un testeig i d’una investigació s’han vist útils per dur a terme la nostra 

solució. 

 

Bàsicament, l’estructura de la implementació ha consistit en crear un add-in per a Excel, on 

cada full del llibre de càlcul és per un módul diferent (Clients, factures, productes, informes). 

 

A l’addin s’ha inclós un ribbon principal, des del qual accedim als diferents mòduls, i a les 

opcions dels mateixos. Cada full té associat a més un ActionBar, on tenim diferents opcions 

sobre el full actiu (filtratge, accessos directes, cerques ràpides...) 

 

Per interactuar amb la base de dades, s’han utilitzat objectes tipus dataset, bindingSource, 

tableAdapter i listSource, de manera que les dades surten directament integrades dins el full 

de càlcul. 

 

Per generar les factures hem hagut de crear una plantilla base que interactuï amb l’excel, i 

que és cridada des d’aquest. La signatura es fa de diferents maneres en funció del format. En 

el cas del PDF, s’ha necessitat un llibreria especial (secureBlackBox.dll). Per signar els 

documents de Word s’ha fet mitjançant  les ‘Interop Assemblies’ de Word. 

 

Gràfiques i estadístiques han estat implementades mitjançant els Charts d’excel, i 

finalment, els informes han estat desenvolupats com a Microsoft report services. 
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7. Conclusions 

 

Al llarg del present projecte, s’ha implementat amb èxit un sistema de Gestió de Factures 

electròniques amb signatura digital, desenvolupat mitjançant la tecnologia VSTO basat en la 

plataforma Microsoft.NET, la qual cosa ens ha permès aconseguir els objectius que varen ser 

exposats al començament d’aquest document. 

 

El model de programació d’Assemblies desenvolupades amb VSTO ha resultat molt vàlid i 

flexible per a la implementació de solucions informàtiques integrades dins de l’entorn de 

Microsoft Office. La clara definició de funcionalitats ens ha permès trobar elements de l’entorn 

Office mitjançant VSTO, per tal de satisfer les necessitats exposades. 

 

Hem aconseguit desenvolupar una aplicació en la que, manteniments (amb totes les 

funcionalitats bàsiques d’un manteniment), informes, gràfiques i estadístiques i diferents 

processos com poden ser la conversió de documents, i la signatura electrònica, s’han pogut 

integrar satisfactòriament dins de l’entorn de les aplicacions d’Office mitjançant les Visual 

Studio Tools for Office. 

 

A nivell personal, bàsicament ha significat la primera oportunitat de desenvolupar 

programari dins de l’entorn .NET, la qual cosa tenia pendent des de feia temps. I si bé és cert 

que no ha estat una tasca gens fàcil atès la meva poca experiència, la limitació temporal, i el 

desconeixement total de l’entorn de programació, crec que ha estat una experiència molt 

enriquidora a nivell d’aprenentatge i com a repte personal. Ha estat una gran oportunitat per 

prendre contacte amb una tecnologia de gran actualitat com és el .NET des d’un entorn molt 

universal:  l’Office. Crec que avui puc dir, que, si be no ho controlo, si que sé alguna cosa sobre 

el que ens permet fer .NET, del que ens permet fer Office, i del que ens permet fer la 

programació: implementar solucions molt similars en entorns molt diferents. 
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8. Línies de desenvolupament futur 

 

Dins d’un programa de facturació electrònica, penso que es podria prendre com a línea de 

desenvolupament futur el fet de poder presentar la factura en més formats (actualment 

només permet en Word i en PDF), així com la possibilitat de signar digitalment aquests nous 

formats. 

També es podria tractar de dinamitzar més les consultes, els gràfics, les estadístiques i els 

informes, així com la possibilitat de dinamitzar els filtres i de desar diferents configuracions per 

a la mateixa aplicació. 

  



 
 

51 
 

 

9. Glossari 

 

VSTO Visual Studio Tools for Office: eina que permet crear aplicacions basades I 
integrades dins els programes de Microsoft Office. 

Ribbon Part de la interfície gràfica sensible al context d’Office 2007. 

.NET Plataforma de desenvolupament i explotació de software, creada por Microsoft. 

Action 
Pane 

Control que es mostra al lateral d’aplicacions d’Office. 

Microsoft 
Office 

Suite de Microsoft per a treball d’oficina. 

PDF Portable Document Format. Format d’emmagatzematge de documents 
desenvolupat per l’empresa Adobe Systems. 

Signatura 
digital 

Mètode criptogràfic que associa la “identitat” d’una persona o d’un equip 
informàtic a un missatge o document. 
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