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Resum

En aquest treball final de carrera s’ha desenvolupat una aplicació client PDA per a 
l’automatització de la força de vendes (SFA). Es tracta d’una senzilla eina de 
vendes que permet als comercials: obtenir la llista dels seus clients i contactes, el 
catàleg de productes, la captura de noves comandes, i la gestió de les seves visites 
i notes de despeses.

Com a suport, a aquesta aplicació, també s’han desenvolupat dues aplicacions al 
servidor, una que permet la sincronització i transferència de les dades entre la base 
de dades del servidor i la del client, i una altre que permet la gestió de les dades de
la base de dades del servidor.

El desenvolupament de aquestes tres aplicacions s’ha realitzat amb tecnologia 
.NET, amb l’objectiu d’explorar les seves possibilitats. Per l’aplicació client PDA s’ha 
fet servir la plataforma .NET Compact Framework i, per les aplicacions del servidor 
la plataforma .NET Framework. En tots els casos amb el llenguatge de programació 
C#.

Per a l’aplicació client, a més, s’ha desenvolupat una petita plataforma que inclou 
l’accés a dades a SQL CE, una gestió de la configuració, tractament de fitxers XML 
amb la definició DDL i DML de la base de dades, una simple encriptació per les 
claus d’accés, un control i classes de suport a controls com el TextBox, ListView i 
ComboBox. 

L’aplicació del servidor per la sincronització i transferència de les dades, entre la 
base de dades del servidor i la del client, s’ha resolt amb serveis web (Web 
Services). Això a permès el coneixement d’aquesta nova tecnologia.

Com l’objectiu principal del treball és l’aplicació client PDA, s’ha intentat que  
l’aplicació del servidor per a la gestió de les dades de la base de dades del servidor 
no representés una gran dificultat. Per això, s’han fet servir “datasets tipats” per les 
entitats de l’aplicació, i components per l’accés a dades SQL.
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1. Introducció

1.1 Justificació del TFC

El tema d’aquest treball final de carrera s’ha escollit marcat pel interès en adquirir 
els coneixements necessaris que permetin el desenvolupament d’aplicacions per a 
dispositius PDA amb tecnologia .NET. Aquests tipus d’aplicacions aporten la 
dificultat afegida del mòdul de comunicacions per a la sincronització i transferència
de les dades que processa.

Per això, s’ha buscat un tipus d’aplicació senzilla, com és el mòdul de SFA plantejat, 
que permet centrar els esforços en l’aprenentatge de la tecnologia .NET, en la fase 
d’implementació.

De totes maneres, s’ha volgut completar el treball amb el desenvolupament d’una 
petita aplicació de servidor que permet gestionar les dades de la base de dades SQL 
del servidor.

1.2 Objectius del TFC

L’objectiu principal del treball final de carrera es d’adquirir un bon aprenentatge de 
la tecnologia .NET, enfocat a les aplicacions per a dispositius movibles PDA. Un bon 
aprenentatge de la plataforma Microsoft NET Compact Framework i de Microsoft 
SQL Server CE, per a la gestió de les dades.

Per aquest motiu s’ha plantejat com objectiu la realització d’una aplicació per a 
l’automatització de la força de vendes (SFA). Aquesta aplicació ha de tenir les 
funcionalitats següents:

 Gestió de contactes i clients: permet la gestió dels clientes i dels seus contactes.

 Productes: permet la consulta de les dades dels productes.

 Gestió de comandes: permet la gestió de les comandes dels clients

 Gestió de visites: permet la gestió de les visites que la força de vendes de 
l’empresa realitza als seus clients. Aquesta gestió de visites permet programar 
les visites que ha de fer un comercial per a un dia en concret, i realitzar un 
seguiment de les mateixes.

 Gestió de despeses: permet la gestió de les notes de despeses del comercial.

A més ha de suportar els següents escenaris:

 Connexió on line sota demanda: combinació de dades off line del client amb un 
accés on line en funció de les necessitats.

Per accedir on line a les dades del servidor s’ha marcat l’objectiu de 
desenvolupar serveis web amb tecnologia .NET.

 Treball off line: les dades es emmagatzemen localment en un dispositiu portàtil.
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I per completar l’aprenentatge, s’ha marcat l’objectiu de implementar una petita 
aplicació en .NET, en tres capes per a la gestió de dades del servidor, en Microsoft 
.NET Framework amb Microsoft SQL Server com a servidor de dades.

Tant quan implementen en la plataforma Microsoft .NET Framework com quan ho 
fen en Microsoft NET Compact Framework feren servir el llenguatge de programació 
C#.

1.3 Enfocament i mètode seguit

Al plantejar el projecte, el que s’ha fet es dividir-lo en tres parts, corresponents a 
les tres diferents aplicacions a desenvolupar.

S’ha començat per la part de l’aplicació client PDA, amb una primera implementació 
sense tindre en compte els serveis web. Es a dir en primer lloc s’han implementat 
les opcions de l’aplicació client en un escenari off line, fen servir les dades de la 
base de dades local.

Al plantejar l’aplicació client PDA s’ha tingut en compte les limitades capacitats 
d’usabilitat d’aquests dispositius. Per això se ha fet una aplicació amb un interface 
homogeni, molt visual i de fàcil accés. Les opcions de menú s’ha implementat amb 
icones grans, representatius de cada opció. 

Les pantalles de les opcions, de l’aplicació client, s’han simplificat a dos tipus. Un 
primer tipus, que es presenta al executar l’opció on apareix la llista del registres. 
Aquesta pantalla correspon a la llista de l’entitat des de on es poden fer consultes, 
insercions, baixes i modificacions de les dades d’un registre, segons el cas. Per 
informar les dades de un nou registre o de una modificació es presenta el segon 
tipus de pantalla. La pantalla fitxa, que presenta els camps agrupats per carpetes.

Per desenvolupar l’aplicació client PDA, se ha plantejat la creació d’un petit 
Framework amb les funcionalitats i el interface genèric de l’aplicació.

Una vegada finalitzada l’aplicació s’han implementat l’aplicació servidor 
encarregada de la gestió de les dades. S’ha plantejat una aplicació en tres capes: la 
capa de interface, amb Windows, la capa de negoci i la capa d’accés a dades. Per 
simplificar la seva implementació se han fet servir “datasets tipats”, que es 
defineixen gràficament, i fan les funcions d’entitats. L’accés a dades s’ha
implementat amb components. 

Per desenvolupar l’aplicació servidor, s’ha plantejat la creació d’un petit Framework 
amb l’interface genèric de l’aplicació.

Finalment s’han implementat els serveis web, fen servir la capa de negoci de 
l’aplicació servidor, i s’ha modificat l’aplicació client PDA per que, opcionalment, 
pugui treballar amb aquest serveis web.

1.4 Planificació del projecte

Una vegada finalitzades les fases d’anàlisis i disseny del treball, aquest s’ha dividit 
en petites tasques per a la seva implementació. Aquestes tasques s’han agrupat en 
dues fases coincidint la finalització d’aquestes amb les dues fites marcades a la 
planificació. Això a permès fer un acurada planificació del treball.
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La planificació se ha fet marcant dos fites importants, una primera fita que és la 
finalització de la fase d’implementació de l’aplicació client PDA, i una última que és 
la finalització de d’implementació del serveis web i de l’aplicació servidor.

Les tasques de cada fase són:

Fase 1 – Creació de l’aplicació servidor

Tasques de l’aplicació client
C000000 Base de dades

C000100 Creació de la base de dades
C010000 Pantalles  

C010100 Splash
C010200 Identificació de l’usuari
C010300 Principal
C010400 Configuració

C020000 Gestió de clients/contactes
C020100 Clients

C020101 Llista
C020102 Fitxa

C020200 Contactes
C020201 Llista 
C020202 Fitxa

C030000 Productes
C030100 Llista 
C030200 Fitxa

C040000 Gestió de comandes
C040100 Llista
C040200 Fitxa de comanda
C040300 Fitxa línies comanda

C050000 Gestió de visites
C050100 Llista de les visites per dia
C050200 Fitxa

C060000 Gestió de notes de gastes
C060100 Llista per dia 
C060200 Fitxa

Fase 2 – Creació de l’aplicació servidor

Tasques aplicació servidor
S000000 Base de dades 

S000100 Creació de la base de dades 
S010000 Sincronització/Transferència

S010100 Creació Web Services
S020000 Consola aplicació

S020100 Consola de l’aplicació
S030000 Gestió de clients/contactes

S030100 Fitxa Clients
S030200 Fitxa Contactes

S040000 Productes
S040100 Fitxa

S050000 Gestió de comandes
S050100 Fitxa comanda
S050200 Fitxa línies comanda

S060000 Gestió de visites
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S060100 Fitxa
S070000 Gestió de notes de gastes

S070100 Fitxa

Temporalment, la finalització de cadascuna d’aquestes dues fases coincidirà amb la 
data d’entrega de les PAC2 (2/11/2004) i PAC3 (9/12/2004).

Per veure la planificació complerta, amb la duració de cada tasca, esta el fitxer 
jgutierrezm_PlaTreball.mpp que es va adjuntar a la PAC1 del treball.

1.5 Productes obtinguts

Com a resultat de la implementació en obtingut tres aplicacions diferents:

1) Una aplicació de client PDA. Aquesta aplicació és la que s’executarà al dispositiu 
PDA. 

Esta composta dels següents fitxers:

 Un fitxer executable, que és el punt d’arrencada de l’aplicació: 
TFCMobile.exe

 Dos fitxers de llibreries (dll) amb la plataforma desenvolupada, amb les 
funcions i interfície genèric de l’aplicació: TFCMobile.Framework.dll i 
TFCMobile.Framework.Forms.dll respectivament.

 Un fitxer XML amb la definició de les opcions de menú de l’aplicació: 
TFCMobile.OpcionsMenu.xml

 Per cada opció del menú de l’aplicació definida, un fitxer de llibreries (dll). 
Les opcions de menú s’executen per reflection, el que permet afegir i treure 
opcions de menú sense tindre que tornar a generar el fitxer executable. 

Els fitxers són: TFCMobile.Clients.dll, TFCMobile.Productes.dll, 
TFCMobile.Comandes.dll, TFCMobile.Visites.dll i TFCMobile.Despeses.dll.

 Fitxer XML amb la definició DDL de la base de dades SQL CE: 
TFCMobile.DDL.xml. L’aplicació client crearà la base de dades client a partir 
d’aquesta definició.

 Opcionalment, es pot fer servir el fitxer XML am la definició DML per la base 
de dades local: TFCMobile.DML.xml

2) Una aplicació amb els serveis web. Aquesta aplicació s’ha d’instal·lar al IIS del 
servidor, i és la que proporciona l’accés on line a l’aplicació client.

Aquesta aplicació consta d’un únic fitxer TFCWebService.dll que conté tots els 
serveis web.

3) Una aplicació servidor. Aquesta aplicació és la que s’executarà en el servidor. 

Esta composta dels següents fitxers:

 Un fitxer executable, que és el punt d’arrencada de l’aplicació: TFC.exe
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 Un fitxer amb la base de dades SQL: TFCSFA_Data.MDF, i un altre amb els 
scrips SQL per a la seva creació: TFCSFA.sql

 Un fitxer de llibreries (dll) amb la definició de les entitats: TFC.Entities.dll. 
Com ja en comentat les entitats es defineixen amb “datasets tipats”.

 Un fitxer de llibreries (dll) amb els formularis de l’aplicació: TFC.Forms.dll.

 Un fitxer de llibreries (dll) amb els controls de la nostra plataforma: 
TFC.Controls.dll.

 Un fitxer de llibreries (dll) amb la capa de negoci de l’aplicació, per cada 
entitat: TFC.BAL.dll.

 Un fitxer de llibreries (dll) amb la capa d’accés a dades de l’aplicació: 
TFC.DAL.dll.

Com ja en comentat aquesta capa s’ha implementat amb components per a 
cada entitat.

1.6 Descripció dels altres capítols

En els següents capítols es detallaran les diferents fases que s’ha seguit pel 
desenvolupament d’aquest treball.

En primer lloc detallaren l’enunciat del projecte, que defineix, d’una manera 
genèrica, les funcionalitats requerides pel treball.

Seguidament continuaren amb la fase d’anàlisis, on s’especificaran les funcionalitats 
i els casos d’ús resultants de l’especificació anterior.

La fase de disseny, on es defineixen les classes i l’interface d’usuari dels diferents 
subsistemes en que està composada l’aplicació.

I finalment la fase d’implementació del treball, on es donaran els detalls de la 
codificació de la aplicació.

2. Enunciat del projecte

La introducció en el mercat de dispositius mòbils PDA no industrials, de baix preu,
ha obert la possibilitat de que moltes empreses incorporin aquests tipus de 
dispositius pels seus comercials. Es tracta d’un mercat emergent, encara sense un 
estàndard en els dispositius, però sí en el programari on existeixen dos tipus 
principals de  sistemes operatius: Palm OS i Pocket PC.

Es per això, que es vol obtenir una aplicació per a la gestió mòbil de l’activitat 
comercial d’una empresa, incrementant d’aquesta manera l’eficiència de la força de 
vendes i dotant als comercials de la informació sobre clients i productes, que 
necessita quan es fora de les oficines.

La idea és que aquest programari permeti als comercials, de manera on line sota 
demanda i off line, fer comandes de clients, consultar el catàleg de productes, 
gestionar la seva cartera de clients i contactes, portar control de les visites 
programades i realitzar les seves notes de despeses.
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Per fer possible el escenari on line sota demanda d’aquesta aplicació, en de 
disposar d’un conjunt de serveis web que permetin la connexió directa de les dades 
de l’aplicació client amb la base de dades del servidor. 

Es voldria, a més a més, disposar d’una petita gestió de les dades des del servidor, 
feina que portaria el gestor de les dades de la central.

L’aplicació s’ha de desenvolupar amb tecnologia Microsoft .NET, i per tant els 
dispositius client han de portat el sistema operatiu Pocket PC. Quant al llenguatge 
d’implementació, s’ha optat per C#.

L’accés a l’aplcació client ha d’estar controlada amb la identificació de l’usuari. La 
identificació d’un usuario és el seu nom i una clau d’accés. El usuari per defecte 
serà l’usuari administrador amb la clau “admin.”.

Finalment, es vol que el programari ofereixi una interfície molt clara i amigable.

3. Anàlisi

En aquest capítol es descriuen, per cadascuna de les aplicacions, o subsistemes, a 
implementar, les funcionalitats i els casos d’ús obtinguts amb la seva descripció 
detallada.

S’ha fet una distinció en el tipus d’usuaris en funció de l’aplicació que fan servir:

 Usuari Comercial: és l’usuari que fa servir l’aplicació client PDA.

 Usuari Gestor: é l’usuari que porta la gestió de les dades del servidor. Per 
tant fa servir l’aplicació del servidor.

 Usuari UsuariWeb: és tot aquell usuari amb accés als servei web 

3.1 Aplicació client

3.1.1 Funcionalitats

Aquesta aplicació contempla les següents opcions:

3.1.1.1 Gestió de clients i contactes

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificacions i consultes del clients de 
l’aplicació, així com les altes, baixes, modificacions dels seus contactes :

 Alta de client:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades del nou client.
Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el botó 
acceptar. Si el codi de client ja existeix, es mostrarà un missatge informatiu i es 
permetrà tornar-lo a intentar, modificant el codi. Si no existeix el registre quedarà 
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gravat. Si el codi de client no està informar, es mostrarà un missatge informatiu i 
es permetrà tornar-lo a intentar, informat el codi.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem el nou client en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Consulta de client:

L’aplicació presenta un formulari amb la llista de tots els clients de la base de dades 
local, i amb un camp on informar un criteri de cerca. L’usuari a de poder seleccionar 
d’una llista, per quin camp desitja fer la cerca. Una vegada emplenat els camp, 
cercaren el registre prement el botó cerca. Si la cerca ha estat correcta, presentarà
la llista de registres resultants, si hi ha. En cas d’error mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

L’usuari a de tenir la possibilitat de tornar a mostrar tots els registres de la base de 
dades local, desfent d’aquesta manera l’ultima cerca realitzada.

Si l’aplicació client està treballant on line presenta l’opció de actualitzar el registres 
de la base de dades local amb el registres que hi han a la base de dades del 
servidor, fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Modificació de client:

Per modificar un client l’usuari ha de seleccionar-lo de la llista de clients que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de client. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades del client seleccionar i on l’usuari 
ha de modificar les dades que desitgi. El codi de client no es pot modificar. Quan 
s’hagin fet totes les modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. 
Si es produeix un error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo 
a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem les modificacions en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de client:

Per eliminar un client l’usuari ha de seleccionar-lo de la llista de clients que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de client. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
client. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line donaren de baixa el client en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Alta de contacte:

Des de el formulari amb les dades dels client, l’aplicació presenta un formulari on 
l’usuari ha d’informar les dades del nou contacte. Quan s’hagin emplenat tots els 
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camps, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si el codi de contacte ja 
existeix, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, 
modificant el codi. Si no existeix el registre quedarà gravat. Si el codi de contacte 
no està informar, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a 
intentar, informat el codi.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem el nou contacte en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Modificació de contacte:

Per modificar un contacte l’usuari ha de seleccionar-lo de la llista de contactes que 
presenta el formulari de client. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades del contacte seleccionat i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. El codi de contacte no es pot 
modificar. Quan s’hagin fet totes les modificacions, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si es produeix un error, es mostrarà un missatge informatiu i es 
permetrà tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem les modificacions en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de contacte:

Per eliminar un contacte l’usuari ha de seleccionar-lo de la llista de contactes que 
presenta el formulari de client.

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
contacte. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line donaren de baixa el contacte en la base 
de dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà 
un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

3.1.1.2 Consultat de productes

Aquesta opció permetrà fer consultes del productes de l’aplicació. L’aplicació 
presenta un formulari amb la llista de tots els productes de la base de dades local, i 
amb un camp on informar un criteri de cerca. L’usuari ha de poder seleccionar 
d’una llista, per quin camp desitja fer la cerca. Una vegada emplenat els camp, 
cercaren el registre prement el botó cerca. Si la cerca ha estat correcta, presentarà
la llista de registres resultants, si n’hi ha. En cas d’error mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

L’usuari a de tenir la possibilitat de tornar a mostrar tots els registres de la base de 
dades local, desfent d’aquesta manera l’ultima cerca realitzada.

D’aquesta llista l’usuari pot seleccionar un per que l’aplicació presenti un formulari 
amb les seves dades.
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Si l’aplicació client està treballant on line presenta l’opció de actualitzar el registres 
de la base de dades local amb el registres que hi han a la base de dades del 
servidor, fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

3.1.1.3 Gestió de comandes

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificació i consultes de les
comandes de l’aplicació, així com les altes, baixes, modificacions de les seves línies:

 Alta de comanda:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades de la nova  
comanda. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si el número de comanda ja existeix, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant el número. Si no existeix el 
registre quedarà gravat. Si el número de comanda no està informat, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, informat el número.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem la nova comanda en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Consulta de comanda:

L’aplicació presenta un formulari amb la llista de totes les comandes de la base de 
dades local, i amb un camp on informar un criteri de cerca. L’usuari a de poder 
seleccionar d’una llista, per quin camp desitja fer la cerca. Una vegada emplenat els 
camp, cercaren el registre prement el botó cerca. Si la cerca ha estat correcta, 
presentarà la llista de registres resultants, si hi ha. En cas d’error mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

L’usuari a de tenir la possibilitat de tornar a mostrar tots els registres de la base de 
dades local, desfent d’aquesta manera l’ultima cerca realitzada.

Si l’aplicació client està treballant on line presenta l’opció de actualitzar el registres 
de la base de dades local amb el registres que hi han a la base de dades del 
servidor, fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Modificació de comanda:

Per modificar una comanda l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de comandes 
que presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de comanda. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la comanda seleccionada i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. El número de comanda no es pot 
modificar. Quan s’hagin fet totes les modificacions, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si es produeix un error, es mostrarà un missatge informatiu i es 
permetrà tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem les modificacions en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de comanda:



jgutierrezm.doc Pàgina 14

Per eliminar una comanda l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de comandes que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de comanda. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la
comanda. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line donaren de baixa la comanda en la base 
de dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà 
un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Alta de línia de comanda:

Des de el formulari amb les dades de la comanda, l’aplicació presenta un formulari 
on l’usuari ha d’informar les dades de la nova línia de comanda. Quan s’hagin 
emplenat tots els camps, gravarem el registre en la comanda prement el botó 
acceptar. En cas d’error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-
lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem la comanda en la base de dades 
del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Modificació de línia de comanda:

Per modificar un línia de comanda l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de línies
que presenta el formulari de comanda. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la línia de comanda seleccionada
i on l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem les modificacions en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de línia de comanda:

Per eliminar una línia de comanda l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de línies
que presenta el formulari de comanda.

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la
línia. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line donaren de baixa la línia de comanda en 
la base de dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es 
mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

3.1.1.4 Gestió de visites
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Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificació i consultes de les visites 
de l’aplicació:

 Alta de visita:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades de la nova  
visita. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el botó 
acceptar. Si la data i l’hora de la visita ja existeix, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant les dades. Si no existeix el 
registre quedarà gravat. Si la data, l’hora o el client de la visita no estan informats, 
es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, informat 
aquestes dades.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem la nova visita en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Consulta de visita:

L’aplicació presenta un formulari amb la llista de totes les visites de la base de 
dades local, i amb un camp on informar un criteri de cerca. L’usuari a de poder 
seleccionar d’una llista, per quin camp desitja fer la cerca. Una vegada emplenat els 
camp, cercaren el registre prement el botó cerca. Si la cerca ha estat correcta, 
presentarà la llista de registres resultants, si n’hi ha. En cas d’error mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

L’usuari a de tenir la possibilitat de tornar a mostrar tots els registres de la base de 
dades local, desfent d’aquesta manera l’ultima cerca realitzada.

Si l’aplicació client està treballant on line presenta l’opció de actualitzar el registres 
de la base de dades local amb el registres que hi han a la base de dades del 
servidor, fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Modificació de visita:

Per modificar una visita l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de visites que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de visita. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la visita seleccionada i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. La data i l’hora de la visita no es 
podem modificar. Quan s’hagin fet totes les modificacions, gravarem el registre
prement el botó acceptar. Si es produeix un error, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem les modificacions en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de visita:

Per eliminar una visita l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de visites que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de visita. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
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visita. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line donaren de baixa la visita en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

3.1.1.5 Gestió de despeses

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificació i consultes de les despeses 
de l’aplicació:

 Alta de despesa:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades de la nova  
despesa. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si la data amb el tipus de despesa de la despesa ja existeix, es 
mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant les 
dades. Si no existeix el registre quedarà gravat. Si la data o el tipus de la despesa 
no estan informats, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a 
intentar, informat aquestes dades.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem la nova despesa en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Consulta de despesa:

L’aplicació presenta un formulari amb la llista de totes les despeses de la base de 
dades local, i amb un camp on informar un criteri de cerca. L’usuari a de poder 
seleccionar d’una llista, per quin camp desitja fer la cerca. Una vegada emplenat els 
camp, cercaren el registre prement el botó cerca. Si la cerca ha estat correcta, 
presentarà la llista de registres resultants, si n’hi ha. En cas d’error mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

L’usuari a de tenir la possibilitat de tornar a mostrar tots els registres de la base de 
dades local, desfent d’aquesta manera l’ultima cerca realitzada.

Si l’aplicació client està treballant on line presenta l’opció de actualitzar el registres 
de la base de dades local amb el registres que hi han a la base de dades del 
servidor, fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Modificació de despesa:

Per modificar una despesa l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de despeses que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de despesa. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la despesa seleccionada i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line gravarem les modificacions en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.
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 Baixa de despesa:

Per eliminar una despesa l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de despeses que 
presenta l’aplicació, tal com s’ha explicat en la consulta de despesa. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
depesa. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

Si l’aplicació client està treballant on line donaren de baixa la despesa en la base de 
dades del servidor fen servir el servei web adequat. En cas d’error, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

3.1.1.6 Seguretat per accedir a l’aplicació

Per accedir a l’aplicació client s’ha desenvolupat un sistema de seguretat el qual té 
com a criteri per identificar a l’usuari que accedeix al sistema, el nom del mateix i 
la clau d’accés. Tots dos assignats des de l’aplicació servidor per l’usuari Gestor.

Per això, la primera pantalla que presenta l’aplicació client és la de identificació de 
l’usuari. En esta pantalla, es presenta el nom de l’usuari assignat al dispositiu, des
de central, i un camp on informar la clau d’accés corresponent. Una vegada 
emplenat aquest camp, entraren a l’aplicació prement el botó acceptar.

Si la clau d’accés no és correcta, es presenta un missatge informatiu i es permet 
tornar-lo a intentar. En cas contrari s’accedirà a les opcions del menú de l’aplicació.

3.1.2 Diagrama de classes

Aquest diagrama de classes pot ser completat o modificat posteriorment durant la 
fase de disseny, si es creu convenient, però basant-se sempre en aquest.

Figura 1 Diagrama de classes fase anàlisi
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3.1.3 Casos d’ús

L’aplicació client pot treballar en dos escenaris diferents: on line i off line. En el 
primer cas les dades que manipula són les dades de la base de dades de l’aplicació
del servidor (accés remot), metres que en el segon cas les dades son locals, de la 
base de dades de l’aplicació client. En tots dos escenaris els casos d’ús son els 
mateixos.

En tots els casos d’ús de l’aplicació client l’actor és el Comercial.

S’han identificat els següents casos d’ús per l’aplicació client:

Gestió de clients Gestió de contactes

Consulta de
productes

Gestió de comandes

Gestió de visites

Gestió de despeses

Configuració modus
treball

«extiende»

Gestió línies
comandes

«extiende»

Comercial

Identificació de
l'usuari

Figura 2 Diagrama de casos d’ús de l’aplicació client

3.1.3.1 Cas d’ús: Identificació de l’usuari

Comercial

Identificació de
l'usuari

Figura 3 Diagrama cas d’ús: Identificació de l’usuari
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Resum de la funcionalitat: permet identificar la validesa de l’usuari per accedir a 
les opcions de menú. Per això ha de informar el nom identificatiu de l’usuari i la 
seva clau d’accés.

Paper dins del treball de l’usuari: és la primera tasca de tot usuari.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: l’usuari ha d’existir a la base de dades, amb una clau d’accés 
definida, i un dispositiu on executar l’aplicació.

Postcondició: l’usuari ha entrat a l’aplicació, en el cas de que la identificació sigui 
correcta. En cas contrari es troba com a la situació inicial.

Descripció: abans d’entrar a l’aplicació, a l’usuari se li demana la seva clau d’accés 
per identificar-se. Si la identificació finalitza correctament l’aplicació presenta les 
opcions disponibles per l’usuari. En cas contrari es mostra un missatge informatiu i 
torna a demanar la identificació.

L’usuari pot cancel·lar el formulari on se li demana que se identifiqui i sortir de 
l’aplicació.

Observacions: el nom identificatiu de l’usuari i la seva clau d’accés són 
subministrats pel personal administratiu de les dades de l’aplicació del servidor.

3.1.3.2 Cas d’ús: Gestió de clients

Comercial

Alta Client

Modificació Client

Baixa del Client

Consulta del Client

Figura 4 Diagrama cas d’ús: Gestió de clients

Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica, esborra i consulta un client a la 
base de dades.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals dels 
comercials.

Actors: Comercial.
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Casos d’ús relacionats: Gestió de contactes.

Precondicions: cas de creació, el client no existeix a la base de dades, en la resta 
d’opcions el client ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: el client està incorporat a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir el client.

En cas de modificació, esborrat o consulta s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un 
missatge explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades del nou client. Una vegada informades l’aplicació comprova
que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de 
tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació del client. Si aquest ja 
existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a demanar les dades, i en cas 
contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat correcta es presenta un 
missatge informatiu.

En el cas de consulta, l’usuari ha d’informar un criteri que permeti identificar el 
client a consultar. Si no hi ha cap client que compleix el criteri definit, mostra un 
missatge informatiu, en cas contrari presenta la llista dels clients que ho 
compleixen.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb tots el clients, o, si s’ha fet una 
consulta prèvia, la llista amb els clients que compleixen el criteri definit. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de clients el client
que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el client. Si 
l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades del client 
seleccionat. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació del client. Si la modificació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client.

3.1.3.3 Cas d’ús: Gestió de contactes

Figura 5 Diagrama cas d’ús: Gestió de contactes
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Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica i esborra un contacte a la base de 
dades.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals dels 
comercials.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: Gestió de clients.

Precondicions: cas de creació, el contacte no existeix a la base de dades, en la 
resta d’opcions el contacte ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: el contacte està incorporat a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir el contacte.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades del nou contacte. Una vegada informades l’aplicació comprova
que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de 
tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació del contacte. Si aquest 
ja existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a demanar les dades, i en cas 
contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat correcta es presenta un 
missatge informatiu.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb tots el contactes. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de contactes el 
contacte que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
contacte. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades del contacte 
seleccionat. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació del contacte. Si la modificació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client o el contacte.

3.1.3.4 Cas d’ús: Consulta de productes

Figura 6 Diagrama cas d’ús: Consulta de productes

Resum de la funcionalitat: consulta un producte a la base de dades.



jgutierrezm.doc Pàgina 22

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us secundaris dels 
comercials.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: el producte ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge explicatiu de les 
raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: l’usuari ha d’informar un criteri que permeti identificar el producte a 
consultar. Si no hi ha cap producte que compleix el criteri definit, mostra un 
missatge informatiu, en cas contrari presenta la llista dels producte que ho 
compleixen. L’aplicació presenta una llista amb tots el productes, o, si s’ha fet una 
consulta prèvia, la llista amb els productes que compleixen el criteri definit. Per 
consultar les dades complertes del producte s’ha de seleccionar d’aquesta llista. Si 
l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada des de la base de dades del 
servidor per l’usuari gestor.

3.1.3.5 Cas d’ús: Gestió de comandes

Figura 7 Diagrama cas d’ús: Gestió de comandes

Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica, esborra i consulta una comanda 
a la base de dades.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals dels 
comercials.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: Gestió de línies de comandes.

Precondicions: cas de creació, la comanda no existeix a la base de dades, en la 
resta d’opcions la comanda ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: la comanda està incorporada a la base de dades, en cas de creació, 
o s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir.
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En cas de modificació, esborrat o consulta s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un 
missatge explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades de la nova comanda. Una vegada informades l’aplicació
comprova que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, 
que ha de tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació de la
comanda. Si aquesta ja existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a 
demanar les dades, i en cas contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

En el cas de consulta, l’usuari ha d’informar un criteri que permeti identificar la
comanda a consultar. Si no hi ha cap comanda que compleix el criteri definit, 
mostra un missatge informatiu, en cas contrari presenta la llista de les comandes 
que ho compleixen.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb totes les comanda, o, si s’ha fet una 
consulta prèvia, la llista amb les comandes que compleixen el criteri definit. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de comandes la
comanda que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
comanda. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades de la comanda 
seleccionada. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació de la comanda. Si la modificació no ha 
estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client. Aquest cas d’ús 
està molt relacionat amb el de línies de comandes.

3.1.3.6 Cas d’ús: Gestió de línies de comanda

Figura 8 Diagrama cas d’ús: Gestió de línies de comanda

Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica i esborra una línia de comanda a 
una comanda.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals dels 
comercials.

Actors: Comercial.
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Casos d’ús relacionats: Gestió de comandes.

Precondicions: cas de creació, la línia no existeix a la comanda, en la resta 
d’opcions la línia ha d’existir a la comanda.

Postcondició: la línia està incorporada a la comanda, en cas de creació, o s’ha 
emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir la línia.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades de la nova línia. Una vegada informades l’aplicació comprova
que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de 
tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació de la línia. Si aquesta ja 
existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a demanar les dades, i en cas 
contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat correcta es presenta un 
missatge informatiu.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb totes les línies de la comanda. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de línies la línia
que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la línia. Si 
l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades de la línia 
seleccionada. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació de la línia. Si la modificació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client. Aquest cas d’ús 
està molt relacionat amb el de comandes.

3.1.3.7 Cas d’ús: Gestió de visites

Figura 9 Diagrama cas d’ús: Gestió de visites

Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica, esborra i consulta una visita a la 
base de dades.
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Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals dels 
comercials.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: cas de creació, la visita no existeix a la base de dades, en la resta 
d’opcions la visita ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: la visita està incorporada a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir.

En cas de modificació, esborrat o consulta s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un 
missatge explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades de la nova visita. Una vegada informades l’aplicació comprova
que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de 
tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació de la visita. Si aquesta 
ja existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a demanar les dades, i en cas 
contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat correcta es presenta un 
missatge informatiu.

En el cas de consulta, l’usuari ha d’informar un criteri que permeti identificar la 
visita a consultar. Si no hi ha cap visita que compleix el criteri definit, mostra un 
missatge informatiu, en cas contrari presenta la llista de les visites que ho 
compleixen.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb totes les visites, o, si s’ha fet una 
consulta prèvia, la llista amb les visites que compleixen el criteri definit. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de visites la visita 
que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la visita. Si 
l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades de la visita 
seleccionada. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació de la visita. Si la modificació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client. 
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3.1.3.8 Cas d’ús: Gestió de despeses

Figura 10 Diagrama cas d’ús: Gestió de despeses

Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica, esborra i consulta una nota de 
despeses a la base de dades.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals dels 
comercials.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: cas de creació, la despesa no existeix a la base de dades, en la 
resta d’opcions la despesa ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: la despesa està incorporada a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir.

En cas de modificació, esborrat o consulta s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un 
missatge explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades de la nova despesa. Una vegada informades l’aplicació
comprova que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, 
que ha de tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació de la 
despesa. Si aquesta ja existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a 
demanar les dades, i en cas contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

En el cas de consulta, l’usuari ha d’informar un criteri que permeti identificar la 
despesa a consultar. Si no hi ha cap despesa que compleix el criteri definit, mostra 
un missatge informatiu, en cas contrari presenta la llista de les despeses que ho 
compleixen.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb totes les despeses, o, si s’ha fet una 
consulta prèvia, la llista amb les despeses que compleixen el criteri definit. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de despeses la 
despesa que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
despesa. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.
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Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades de la despesa 
seleccionada. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació de la despesa. Si la modificació no ha 
estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel comercial. 

3.1.3.9 Cas d’ús: Configuració escenari de treball

Figura 11 Diagrama cas d’ús: Configuració escenari de treball

Resum de la funcionalitat: permet definir quin escenari de treball ha de fer servir 
l’aplicació: on line o off line.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us secundaris dels 
comercials.

Actors: Comercial.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: l’aplicació està treballant en l’escenari on line o off line..

Postcondició: l’aplicació ha quedat configurada amb uns dels dos tipus de 
escenaris de treball possibles.

Descripció: l’aplicació presenta un formulari a l’usuari on pot seleccionar quin tipus 
d’escenari de treball desitja: on line o off line. A més l’indica quin dels dos és 
l’escenari de treball configurat en aquests moments.

L’usuari pot cancel·lar el formulari on se li demana quin serà l’escenari de treballa 
sense modificar la configuració en curs.

Observacions: l’usuari pot escollir en quin escenari vol treballar. En l’escenari de 
treball off line l’aplicació treballa amb les dades de la base de dades local, de 
l’aplicació. I a l’escenari on line l’aplicació treballa remotament amb les dades de la 
base de dades del servidor.

3.2 Aplicació serveis web

3.2.1 Funcionalitats

Aquesta aplicació contempla les següents opcions:
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3.2.1.1 Gestió de clients

Aquesta opció permetrà fer actualitzacions (altes, baixes i modificacions) sobre un 
conjunt de registres, donar de baixa un registre en concret o obtenir la llista de 
registres de l’aplicació.

 Actualitzar clients:

L’usuari informa un conjunt de registres que s’han d’actualitzar. Ens poden trobar 
amb registres que s’han d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha 
d’eliminar. Si qualsevol d’aquestes accions no es correcta es produeix un error.

 Baixa d’un client:

L’usuari informa el codi del client a esborrar. Si aquest registre existeix es 
procedeix a donar-lo de baixa. Si la baixa no es correcta es produeix un error.

 Llista de clients:

Es retornen tots els registres de clients que hi han a la base de dades del servidor.

3.2.1.2 Gestió de contactes

Aquesta opció permetrà fer actualitzacions (altes, baixes i modificacions) sobre un 
conjunt de registres de contactes.
L’usuari informa un conjunt de registres que s’han d’actualitzar. Ens poden trobar 
amb registres que s’han d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha 
d’eliminar. Si qualsevol d’aquestes accions no es correcta es produeix un error.

3.2.1.3 Llista de productes

Es retornen tots els registres de productes que hi han a la base de dades del 
servidor.

3.2.1.4 Gestió de comandes

Aquesta opció permetrà fer actualitzacions (altes, baixes i modificacions) sobre un 
conjunt de registres, donar de baixa un registre en concret o obtenir la llista de 
registres de l’aplicació.

 Actualitzar comandes:

L’usuari informa un conjunt de registres que s’han d’actualitzar, incloïen les seves 
línies de comanda. Ens poden trobar amb registres que s’han d’afegir, altres que 
s’han de modificar i d’altres que s’ha d’eliminar. Si qualsevol d’aquestes accions no 
es correcta es produeix un error.

 Baixa d’una comanda:

L’usuari informa el número de la comanda a esborrar. Si aquest registre existeix es 
procedeix a donar-lo de baixa. Si la baixa no es correcta es produeix un error.
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 Llista de comades:

Es retornen tots els registres de comandes que hi han a la base de dades del 
servidor.

3.2.1.5 Gestió de visites

Aquesta opció permetrà fer actualitzacions (altes, baixes i modificacions) sobre un 
conjunt de registres, donar de baixa un registre en concret o obtenir la llista de 
registres de l’aplicació.

 Actualitzar visites:

L’usuari informa un conjunt de registres que s’han d’actualitzar. Ens poden trobar 
amb registres que s’han d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha 
d’eliminar. Si qualsevol d’aquestes accions no es correcta es produeix un error.

 Baixa d’una visita:

L’usuari informa la data i la hora de la visita a esborrar. Si aquest registre existeix 
es procedeix a donar-lo de baixa. Si la baixa no es correcta es produeix un error.

 Llista de visites:

Es retornen tots els registres de visites que hi han a la base de dades del servidor.

3.2.1.6 Gestió de depeses

Aquesta opció permetrà fer actualitzacions (altes, baixes i modificacions) sobre un 
conjunt de registres, donar de baixa un registre en concret o obtenir la llista de 
registres de l’aplicació.

 Actualitzar despeses:

L’usuari informa un conjunt de registres que s’han d’actualitzar. Ens poden trobar 
amb registres que s’han d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha 
d’eliminar. Si qualsevol d’aquestes accions no es correcta es produeix un error.

 Baixa d’una despesa:

L’usuari informa la data i el tipus de despesa a esborrar. Si aquest registre existeix 
es procedeix a donar-lo de baixa. Si la baixa no es correcta es produeix un error.

 Llista de despeses:

Es retornen tots els registres de despeses que hi han a la base de dades del 
servidor.

3.2.2 Diagrama de classes

El diagrama de classe és el mateix que per l’aplicació client.
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3.2.3 Casos d’ús

L’aplicació serveis web permet a l’aplicació client treballar en un escenari on line, 
accedint d’aquesta manera, directament a les dades de la base de dades de 
l’aplicació del servidor.

L’ús dels serveis web no és exclusiu de l’aplicació client, és per això que en definit 
un actor UsuariWeb que és que accedeix a aquests serveis. El UsuariWeb és l’actor 
de tots els casos d’ús de l’aplicació serveis web.

S’han identificat els següents casos d’ús per aquest aplicació:

Figura 12 Diagrama de casos d’ús de l’aplicació serveis web

3.2.3.1 Cas d’ús: Gestió de clients

Figura 13 Diagrama cas d’ús: Gestió de clients serveis web

Resum de la funcionalitat: esborra un client, o actualitza i llista clients de la 
base de dades servidor.
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Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals.

Actors: UsuariWeb.

Casos d’ús relacionats: Gestió de contactes.

Precondicions: cas de creació en l’actualització, el client no existeix a la base de 
dades, en la resta d’opcions el client ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: el client està incorporat a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir el client.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de actualització, ens poden trobar amb registres que s’han 
d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha d’eliminar. Si qualsevol 
d’aquestes accions no es correcta es presenta un missatge informatiu.

En el cas de llista, es retornen tots els registres de clients que hi han a la base de 
dades del servidor.

Pel cas de baixa d’un client, es procedeix a la baixa. Si l’operació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client.

3.2.3.2 Cas d’ús: Gestió de contactes

Figura 14 Diagrama cas d’ús: Gestió de contactes serveis web

Resum de la funcionalitat: actualitza contactes a la base de dades.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals.

Actors: UsuariWeb.

Casos d’ús relacionats: Gestió de clients.

Precondicions: en cas de creació, en l’actualització, el contacte no existeix a la  
base de dades, en la resta d’opcions el contacte ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: el contacte està incorporat a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir el contacte.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.
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Descripció: : ens poden trobar amb registres que s’han d’afegir, altres que s’han 
de modificar i d’altres que s’ha d’eliminar. Si qualsevol d’aquestes accions no es 
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client o el contacte.

3.2.3.3 Cas d’ús: Llista de productes

Figura 15 Diagrama cas d’ús: Llista productes serveis web

Resum de la funcionalitat: llista els productes de la base de dades servidor.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us secundaris.

Actors: UsuariWeb.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: han d’existir productes a la base de dades.

Postcondició: s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge explicatiu de les 
raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: retorna tots els registres de productes que hi han a la base de dades 
del servidor. En cas de produir-se un error presentarà un missatge informatiu

Observacions: tota la informació serà proporcionada des de la base de dades del 
servidor per l’usuari gestor.

3.2.3.4 Cas d’ús: Gestió de comandes

Figura 16 Diagrama cas d’ús: Gestió de comandes serveis web

Resum de la funcionalitat: esborra una comanda, o actualitza i llista comandes 
de la base de dades servidor.
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Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals.

Actors: UsuariWeb.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: cas de creació en l’actualització, la comanda no existeix a la base 
de dades, en la resta d’opcions la comanda ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: la comanda està incorporada a la base de dades, en cas de creació, 
o s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir la comanda.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de actualització, ens poden trobar amb registres que s’han 
d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha d’eliminar. Si qualsevol 
d’aquestes accions no es correcta es presenta un missatge informatiu.

En el cas de llista, es retornen tots els registres de comandes que hi han a la base 
de dades del servidor.

Pel cas de baixa d’una comanda, es procedeix a la baixa. Si l’operació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client. L’actualització 
inclou els registres de línies de comanda.

3.2.3.5 Cas d’ús: Gestió de visites

Figura 17 Diagrama cas d’ús: Gestió de visites serveis web

Resum de la funcionalitat: esborra una visita, o actualitza i llista visites de la 
base de dades servidor.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals.

Actors: UsuariWeb.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: cas de creació en l’actualització, la visita no existeix a la base de 
dades, en la resta d’opcions la visita ha d’existir a la base de dades.
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Postcondició: la visita està incorporada a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir la visita.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de actualització, ens poden trobar amb registres que s’han 
d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha d’eliminar. Si qualsevol 
d’aquestes accions no es correcta es presenta un missatge informatiu.

En el cas de llista, es retornen tots els registres de visites que hi han a la base de 
dades del servidor.

Pel cas de baixa d’una visita, es procedeix a la baixa. Si l’operació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel client. 

3.2.3.6 Cas d’ús: Gestió de despeses

Figura 18 Diagrama cas d’ús: Gestió de despeses serveis web

Resum de la funcionalitat: esborra una despesa, o actualitza i llista  despeses de 
la base de dades servidor.

Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us principals.

Actors: UsuariWeb.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: cas de creació en l’actualització, la despesa no existeix a la base 
de dades, en la resta d’opcions la despesa ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: la despesa està incorporada a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir la despesa.

En cas de modificació o esborrat s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un missatge 
explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de actualització, ens poden trobar amb registres que s’han 
d’afegir, altres que s’han de modificar i d’altres que s’ha d’eliminar. Si qualsevol 
d’aquestes accions no es correcta es presenta un missatge informatiu.
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En el cas de llista, es retornen tots els registres de despeses que hi han a la base 
de dades del servidor.

Pel cas de baixa d’una despesa, es procedeix a la baixa. Si l’operació no ha estat
correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel comercial. 

3.3 Aplicació servidor

3.3.1 Funcionalitats

Aquesta aplicació contempla les següents opcions:

3.3.1.1 Gestió de clients i contactes

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificacions i consultes del clients de 
l’aplicació, així com les altes, baixes, modificacions dels seus contactes :

 Alta de client:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades del nou client. 
Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el botó 
acceptar. Si el codi de client ja existeix, es mostrarà un missatge informatiu i es 
permetrà tornar-lo a intentar, modificant el codi. Si no existeix el registre quedarà 
gravat. Si el codi de client no està informar, es mostrarà un missatge informatiu i 
es permetrà tornar-lo a intentar, informant el codi.

Si volen sortir sense donar d’alta el registre podem prémer el botó de cancel·lar.

 Consulta de client:

L’aplicació presenta un formulari des de on l’usuari pot anat navegant pels registres 
de la base de dades fins a situar-se sobre el client que desitja.

 Modificació de client:

Per modificar un client l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica a 
l’opció de consulta. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades del client seleccionat i on l’usuari 
ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les modificacions, 
gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un error, es mostrarà 
un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de client:

Per eliminar un client l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica a 
l’opció de consulta. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
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client. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

 Alta de contacte:

Des de el formulari amb les dades dels client, l’aplicació presenta un formulari on 
l’usuari ha d’informar les dades del nou contacte. Quan s’hagin emplenat tots els 
camps, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si el codi de contacte ja 
existeix, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, 
modificant el codi. Si no existeix el registre quedarà gravat. Si el codi de contacte 
no està informar, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a 
intentar, informat el codi.

 Modificació de contacte:

Per modificar un contacte l’usuari ha de seleccionar-lo de la llista de contactes que 
presenta el formulari de client. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades del contacte seleccionat i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de contacte:

Per eliminar un contacte l’usuari ha de seleccionar-lo de la llista de contactes que 
presenta el formulari de client.

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
contacte. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

3.3.1.2 Gestió de productes

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificacions i consultes del productes 
de l’aplicació:

 Alta de producte:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades del nou 
producte. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si el codi de producte ja existeix, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant el codi. Si no existeix el 
registre quedarà gravat. Si el codi de producte no està informat, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, informant el codi.

Si volen sortir sense donar d’alta el registre podem prémer el botó de cancel·lar.

 Consulta de producte:

L’aplicació presenta un formulari des de on l’usuari pot anat navegant pels registres 
de la base de dades fins a situar-se sobre el producte que desitja.

 Modificació de producte:
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Per modificar un producte l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica 
a l’opció de consulta. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades del producte seleccionat i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de producte:

Per eliminar un producte l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica a 
l’opció de consulta. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
producte. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

3.3.1.3 Gestió de comandes

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificacions i consultes de les 
comandes de l’aplicació, així com les altes, baixes, modificacions de les seves línies:

 Alta de comanda:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades de la nova  
comanda. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si el número de comanda ja existeix, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant el número. Si no existeix el 
registre quedarà gravat. Si el número de comanda no està informat, es mostrarà un 
missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, informat el número.

 Consulta de comanda:

L’aplicació presenta un formulari des de on l’usuari pot anat navegant pels registres 
de la base de dades fins a situar-se sobre el producte que desitja.

 Modificació de comanda:

Per modificar una comanda l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica 
a l’opció de consulta. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la comanda seleccionada i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de comanda:

Per eliminar una comanda l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica 
a l’opció de consulta.

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
comanda. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.
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 Alta de línia de comanda:

Des de el formulari amb les dades de la comanda, l’aplicació presenta un formulari 
on l’usuari ha d’informar les dades de la nova línia de comanda. Quan s’hagin 
emplenat tots els camps, gravarem el registre en la comanda prement el botó 
acceptar. En cas d’error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-
lo a intentar.

 Modificació de línia de comanda:

Per modificar un línia de comanda l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de línies 
que presenta el formulari de comanda. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la línia de comanda seleccionada 
i on l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de línia de comanda:

Per eliminar una línia de comanda l’usuari ha de seleccionar-la de la llista de línies 
que presenta el formulari de comanda.

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
línia. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

3.3.1.4 Gestió de visites

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificacions i consultes de les visites 
de l’aplicació:

 Alta de visita:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades de la nova  
visita. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el botó 
acceptar. Si la data i la hora de la visita ja existeix, es mostrarà un missatge 
informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant les dades. Si no existeix el 
registre quedarà gravat. Si la data, l’hora o el client de la visita no estan informats, 
es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, informat 
aquestes dades.

 Consulta de visita:

L’aplicació presenta un formulari des de on l’usuari pot anat navegant pels registres 
de la base de dades fins a situar-se sobre el producte que desitja.

 Modificació de visita:

Per modificar una visita l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica a 
l’opció de consulta. 

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la visita seleccionada i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
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modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de visita:

Per eliminar una visita l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica a 
l’opció de consulta. 

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
visita. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.

3.3.1.5 Gestió de despeses

Aquesta opció permetrà fer les altes, baixes, modificacions i consultes de les 
despeses de l’aplicació:

 Alta de despesa:

L’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha d’informar les dades de la nova  
despesa. Quan s’hagin emplenat tots els camps, gravarem el registre prement el 
botó acceptar. Si la data amb el tipus de despesa de la despesa ja existeix, es 
mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar, modificant les 
dades. Si no existeix el registre quedarà gravat. Si la data o el tipus de la despesa 
no estan informats, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a 
intentar, informat aquestes dades.

 Consulta de despesa:

L’aplicació presenta un formulari des de on l’usuari pot anat navegant pels registres 
de la base de dades fins a situar-se sobre el producte que desitja.

 Modificació de despesa:

Per modificar una despesa l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica 
a l’opció de consulta.

L’aplicació presenta un formulari amb les dades de la despesa seleccionada i on 
l’usuari ha de modificar les dades que desitgi. Quan s’hagin fet totes les 
modificacions, gravarem el registre prement el botó acceptar. Si es produeix un 
error, es mostrarà un missatge informatiu i es permetrà tornar-lo a intentar.

 Baixa de despesa:

Per modificar una despesa l’usuari, primer ha d’estar situat sobre ell, com s’explica 
a l’opció de consulta.

L’usuari ha de confirmar, acceptant un missatge de confirmació, que vol donar de 
baixa el registre seleccionat. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar la 
depesa. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu i es 
permet tornar-lo a intentar.
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3.3.2 Diagrama de classes

El diagrama de classe és el mateix que per l’aplicació client.

3.3.3 Casos d’ús

S’han identificat els següents casos d’ús per aquest

Gestió de clients Gestió de contactes

Gestió de comandes

Gestió de visites

Gestió de despeses

«extiende»

Gestió línies
comandes

«extiende»

Gestor

Gestió de productes

Figura 19 Diagrama de casos d’ús de l’aplicació servidor

Aqu est casos d ’ú s coin cideix en am b els casos d ’ú s j a ex p licat s per a l ’ap licació 
cl ien t , ex cept e la Gest ió de p r odu ct es:

3.3.3.1 Cas d’ús: Gestió de productes

Figura 20 Diagrama cas d’ús: Gestió de productes servidor

Resum de la funcionalitat: introdueix, modifica, esborra i consulta un producte a 
la base de dades.
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Paper dins del treball de l’usuari: és un dels casos d’us secundaris dels 
comercials.

Actors: Gestor.

Casos d’ús relacionats: cap.

Precondicions: cas de creació, el producte no existeix a la base de dades, en la 
resta d’opcions el producte ha d’existir a la base de dades.

Postcondició: el producte està incorporat a la base de dades, en cas de creació, o 
s’ha emès un missatge explicatiu de per què no es pot afegir.

En cas de modificació, esborrat o consulta s’ha efectuat l’operació o s’ha emès un 
missatge explicatiu de les raons per les quals no s’ha pogut portat a terme.

Descripció: en el cas de creació, l’aplicació presenta un formulari on l’usuari ha 
d’informar les dades del nou producte. Una vegada informades l’aplicació comprova
que les dades siguin correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de 
tornar a informar-les correctament, i procedeix a la creació del producte. Si aquest 
ja existeix es mostra un missatge informatiu, i torna a demanar les dades, i en cas 
contrari es realitza la creació. Si la creació no ha estat correcta es presenta un 
missatge informatiu.

A la resta, l’aplicació presenta una llista amb tots els productes. 

Pel cas de baixa, es procedeix a la baixa seleccionant de la llista de productes el 
producte que volen eliminar. Si l’usuari confirma l’acció, es procedeix a eliminar el 
producte. Si l’operació no ha estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Pel cas de modificació, l’aplicació mostra un formulari amb les dades del producte
seleccionat. Una vegada modificades l’aplicació comprova que les dades siguin 
correctes, en cas contrari ho comunica a l’usuari, que ha de tornar a informar-les 
correctament, i procedeix a la modificació del producte. Si la modificació no ha 
estat correcta es presenta un missatge informatiu.

Observacions: tota la informació serà proporcionada pel gestor. 

4. Disseny

Aquest treball s’ha dividit en tres subsistemes, que corresponen a les tres 
aplicacions ja esmentades:

El Subsistema Servidor que és el encarregat del manteniment de les dades en el 
servidor. És un sistema que executa el personal de la central, els usuaris gestors.

El Subsistema Serveis Web, és el encarregat de gestionar el serveis on line que 
s’ofereixen als clients. Aquest subsistema se instal·la al servidor i es pot accedir 
remotament. Ofereix el serveis on line de gestió de clients i contactes, consulta del 
catàleg de productes, gestió de les visites, comandes i notes de despeses.

El Subsistema Client, que proporciona mobilitat als comercial. Ofereix l’accés al 
subsistema Serveis Web.
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En aquest document, per simplificació, només ampliaren el disseny del Subsistema 
Client, entenent que el disseny dels altres dos subsistemes és molt semblant a 
aquest, tenint en compte que el subsistema Serveis Web no te interface de usuari.
De totes, al explicar el disseny feren referència a les diferencies d’aquest amb els 
altres dos subsistemes.

Figura 21 Subsistemes del treball

4.1 Subsistema Client

Aquest subsistema es troba instal·lat en els dispositius PDA dels comercials i 
s’encarrega de la gestió de les dades que necessita el comercial fora de la oficina 
per portar a terme les seves vendes.

En aquest subsistema només intervé l’actor Comercial. 

Tots les entitats bàsiques tenen opció de ser afegides, donades de baixa, 
consultades i modificats, excepte els productes que només poden ser consultats. En 
el subsistema Servidor el productes tenen opció de ser afegits, donats de baixa, 
consultats i modificats.

Al subsistema s’entra mitjançant una identificació, que consisteix en una clau 
d’accés per cada comercial. El sistema valida la identificació i aleshores li mostra les 
opcions de menú.

4.1.1. Classes

 Comercial
 Usuari
 Client
 Domicili
 Contacte
 Producte
 Comanda
 LiniaComanda
 Carrec
 Visita
 Despesa

 GestorComanda
 GestorVisita
 GestorDespesa
 PantallaLlistaClients
 PantallaFitxaClient
 PantallaFitxaContacte
 PantallaLlistaProductes
 PantallaFitxaProducte
 PantallaLlistaComandes
 PantallaFitxaComanda
 PantallaFitxaLineaComanda
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 TipusDespesa
 Provincia
 Municipi
 PantallaIdentificacio
 DataAccess
 GestorClient
 GestorContacte
 GestorProducte

 PantallaLlistaVisites
 PantallaFitxaVisites
 PantallaLlistaDespeses
 PantallaFitxaDespesa

4.1.2. Fitxes CRC

Classe Usuari Classes

Descripció de la classe Defineix les propietats comuns als usuaris 
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Abstracte, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Modela un objecte usuari amb 
les seves dades bàsiques

Usuari
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
+Clau: Cadena
// emmagatzema les dades genèriques d’un usuari
+Usuari(Cadena pCodi, Cadena pNom, Cadena pClau)

Classe Comercial hereta de Usuari Classes

Descripció de la classe Crea un usuari de tipus comercial 
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un comercial, l’esborra, 
modifica i consulta.

Usuari

Comercial hereta de Usuari

// crea un comercial
+Comercial(Cadena pCodi, Cadena pNom, Cadena pClau)
// valida si una clau és correcta
+ValidaClau(Cadena pClau)

Classe Client Classes

Descripció de la classe Defineix les propietats comuns de tot client 
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un client, l’esborra, 
modifica i consulta.

Contactes, Domicili

Client
+Codi: Cadena
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+Nom: Cadena
+NomComercial: Cadena
+CIF: Cadena
+Domicili: Domicili
+Email: Cadena
+DomiciliEnvio: Domicili
+Descompte: Numero
+ProntoPago: Numero
+Contactes: Contactes
// crea un client
+Client(Cadena pCodi, Cadena pNom, Cadena pNomComercial, Cadena 
pCIF, Domicili pDomicili, Cadena pEmail, Domicili pDomiciliEnvio, Numero 
pDescompte, Numero pProntoPago, Contactes pContactes)

Classe Domicili Classes

Descripció de la classe Defineix les propietats comuns de tot domicili
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un domicili, l’esborra, 
modifica i consulta.

Municipi

Domicili
+Adreça: Cadena
+CodiPostal: Cadena
+Municipi: Municipi
+Telefon: Cadena
// crea un domicili
+Domicili(Cadena pAdreça, Cadena pCodiPostal, Municipi pMunicipi, 
Cadena pTelefon)

Classe Municipi Classes
Descripció de la classe Crea un municipi 
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un domicili, l’esborra, 
modifica i consulta.

Provincia

Municipi
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
+Provincia: Provincia
// crea un municipi
+Municipi(Cadena pCodi, Cadena pNom, Provincia pProvincia)

Classe Provincia Classes
Descripció de la classe Crea una província
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea una província, l’esborra, 
modifica i consulta.
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Provincia
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
// crea una província
+Provincia(Cadena pCodi, Cadena pNom)

Classe Contacte Classes

Descripció de la classe Crea un contacte
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un contacte, l’esborra, 
modifica i consulta.

Carrec

Contacte
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
+Carrec: Carrec
+Telefon: Cadena
+Email: Cadena
// crea un contacte
+Contacte(Cadena pCodi, Cadena pNom, Carrec pCarrec, Cadena pTelefon, 
Cadena pEmail)

Classe Carrec Classes

Descripció de la classe Crea un càrrec
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un càrrec, l’esborra, 
modifica i consulta.

Carrec
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
// crea un carrec
+Carrec(Cadena pCodi, Cadena pNom)

Classe Producte Classes

Descripció de la classe Crea un producte
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un producte, l’esborra, 
modifica i consulta.

Producte
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
+Preu: Numero
+Descompte: Numero
// crea un producte
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+Producte(Cadena pCodi, Cadena pNom, Numero pPreu, Numero
pDescompte)

Classe Comanda Classes

Descripció de la classe Crea una comanda
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea una comanda, l’esborra, 
modifica i consulta.

LiniaComanda, Client

Comanda
+Codi: Cadena
+Data: Data
+Client: Client
+Descompte: Numero
+ProntoPago: Numero
+Import: Numero
+Linies: LiniesComanda
// crea una comanda
+Producte(Cadena pCodi, Data pData, Client pClient, Numero pDescompte, 
Numero pProntoPago, Numero pImport, LiniesComanda pLinies)

Classe LiniaComanda Classes

Descripció de la classe Crea un línea de comanda
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea una línea de comanda, 
l’esborra, modifica i consulta.

Producte

LiniaComanda
+Codi: Cadena
+Producte: Producte
+Unitats: Numeric
// crea una línia de comanda
+LiniaComanda(Cadena pCodi, Producte pProducte, Numeric pUnitats)

Classe Visita Classes

Descripció de la classe Crea una visita
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea una visita, l’esborra, 
modifica i consulta.

Client

Visita
+Data: Data
+Hora: Cadena
+Client: Client
+HoraFi: Cadena
+Observacions: Cadena
// crea una visita
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+Visita(Data pData, Hora pHora, Client pClient, Cadena pHoraFi, Cadena 
pObservacions)

Classe TipusDespesa Classes

Descripció de la classe Crea un tipus de despesa
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea un tipus despesa, l’esborra, 
modifica i consulta.

TipusDespesa
+Codi: Cadena
+Nom: Cadena
+Preu: Numero
// crea una visita
+TipusDespesa(Cadena pCodi, Cadena pNom, Numero pPreu)

Classe Despesa Classes

Descripció de la classe Crea una despesa
Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, composta, persistent
Responsabilitats Col·laboracions
Crea una despesa, l’esborra, 
modifica i consulta.

Despesa
+Data: Data
+Tipus: TipusDespesa
+Unitats: Numero
// crea una despesa
+Despesa(Data pData, TipusDespesa pTipus, Numero pUnitats)

Classe PantallaIdentificacio Classes

Descripció de la classe Crea una pantalla amb un diàleg per entrar una 
clau d’accés en el moment d’accedir a l’aplicació

Tipus classe Propietat: Classe principal
Característiques de la classe Concreta, atòmica
Responsabilitats Col·laboracions
Crea una pantalla de diàleg per 
entrar una clau

PantallaIdentificacio
+Usuari: Cadena
+Clau: Cadena
// crea la pantalla
+ PantallaIdentificacio ()
// validar clau
+ValidarClau(Cadena pClau) : Boolean

Classe DataAccess Classes

Descripció de la classe Classe que gestiona l’accés a la base de dades
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Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades

Despesa
-Cadena: BaseDades
-Cadena: Clau
// creació
+DataAccess(Cadena pBaseDades, Cadena pClau)
// Executa una instrucció sql i torna el resultat
+Execute(Cadena pSql) : DataSet
// Executa una instrucció sql i torna el resultat
+ExecuteReader(Cadena pSql) : SqlCeDataReader
// Executa una instrucció sql i torna el nombre de files afectades
+ExecuteNonQuery(Cadena pSql) : Numero
// Tenca la connexió local
+Close()

Classe GestorClient Classes

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre clients
Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades de clients

GestorClient

// creació
+GestorClient()
// escriu les dades la magatzem de dades de clients
+AfegirClient(Cadena pCodi, Cadena pNom, Cadena pNomComercial, 
Cadena pCIF, Domicili pDomicili, Cadena pEmail, Domicili pDomiciliEnvio, 
Numero pDescompte, Numero pProntoPago, Contactes pContactes)
// obté el client que li passem com a paràmetre
+ObtenirClient(Cadena pCodi) : Client
// actualitza les dades del client que li passem com a paràmetre
+ModificarClient(Cadena pCodi, Cadena pNom, Cadena pNomComercial, 
Cadena pCIF, Domicili pDomicili, Cadena pEmail, Domicili pDomiciliEnvio, 
Numero pDescompte, Numero pProntoPago, Contactes pContactes)
// esborra el client que li passem con a paràmetre
+BaixaClient(Cadena pCodi)

Classe GestorContacte Classes

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre contactes
Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades de contactes

GestorContacte
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// creació
+GestorContacte()
// escriu les dades la magatzem de dades de contactes
+AfegirContacte(Cadena pCodi, Cadena pNom, Carrec pCarrec, Cadena 
pTelefon, Cadena pEmail)
// obté el contacte que li passem com a paràmetre
+ObtenirContacte(Cadena pCodi) : Contacte
// actualitza les dades del client que li passem com a paràmetre
+ModificarContacte(Cadena pCodi, Cadena pNom, Carrec pCarrec, Cadena 
pTelefon, Cadena pEmail)
// esborra el contacte que li passem con a paràmetre
+BaixaClient(Cadena pCodi)

Classe GestorProducte Classes

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre productes
Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades de productes

GestorProducte

// creació
+GestorProducte()
// obté el producte que li passem com a paràmetre
+ObtenirContacte(Cadena pCodi) : Producte

Classe GestorComanda Classes
Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre comandes
Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades de comades

GestorComanda

// creació
+GestorComanda()
// escriu les dades la magatzem de dades de comandes
+AfegirComanda(Cadena pCodi, Data pData, Client pClient, Numero 
pDescompte, Numero pProntoPago, Numero pImport, LiniesComanda 
pLinies)
// obté la comanda que li passem com a paràmetre
+ObtenirComanda(Cadena pCodi) : Comanda
// actualitza les dades de la comanda que li passem com a paràmetre
+ModificarComanda(Cadena pCodi, Data pData, Client pClient, Numero 
pDescompte, Numero pProntoPago, Numero pImport, LiniesComanda 
pLinies)
// esborra la comanda que li passem con a paràmetre
+BaixaComanda(Cadena pCodi)
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Classe GestorVisita Classes

Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre visites
Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades de visites

GestorVisita

// creació
+GestorVisita()
// escriu les dades la magatzem de dades de visites
+AfegirVisita(Data pData, Hora pHora, Client pClient, Cadena pHoraFi, 
Cadena pObservacions)
// obté la visita que li passem com a paràmetre
+ObtenirVisita(Data pData, Hora pHora) : Visita
// actualitza les dades de la visita que li passem com a paràmetre
+ModificarVisita(Data pData, Hora pHora, Client pClient, Cadena pHoraFi, 
Cadena pObservacions)
// esborra la visita que li passem con a paràmetre
+BaixaVisita(Data pData, Hora pHora)

Classe GestorDepesa Classes
Descripció de la classe Classe que traspassa dades sobre despeses
Tipus classe Propietat: Classe auxiliar
Característiques de la classe Concreta, composta
Responsabilitats Col·laboracions
Gestiona el pont entre aplicació i 
dades de despeses

GestorDespesa

// creació
+GestorDespesa()
// escriu les dades la magatzem de dades de despeses
+AfegirDespesa(Data pData, TipusDespesa pTipus, Numero pUnitats)
// obté la despesa que li passem com a paràmetre
+ObtenirDespesa(Data pData, TipusDespesa pTipus) : Despesa
// actualitza les dades de la despesa que li passem com a paràmetre
+ModificarDespesa(Data pData, TipusDespesa pTipus, Numero pUnitats)
// esborra la espesa que li passem con a paràmetre
+BaixaDespesa(Data pData, TipusDespesa pTipus)
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4.1.3. Interfície gràfica d’usuari

Donat el nivell baix d’usabilitat d’aquest tipus de dispositius, el interface que en de 
implementar ha de ser senzill

4.1.3.1 Pantalla menú principal 

Figura 22 Pantalla menú principal

Les opcions de menú ha de ser de fàcil accés, més tenint en compte que amb
aquest tipus de dispositius es poden seleccionar digitalment.

4.1.3.2 Pantalla llista de clients 

Aquesta es la pantalla que es presenta al executar l’opció de clients. Fa de gestor 
de clients, ja que des d’aquesta pantalla poden fer consultes, baixes, i cridar les 
opcions d’altes i de modificacions

Figura 23 Pantalla llista de clients
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4.1.3.3 Pantalla fitxa de client

Aquesta pantalla presenta les dades d’un client. Es la mateixa que es presenta per 
les opcions de altes i modificacions.

Figura 24 Pantalla fitxa de client



jgutierrezm.doc Pàgina 53

4.1.3.4 Pantalla fitxa de contacte

Aquesta pantalla presenta les dades d’un contacte. Es la mateixa que es presenta 
per les opcions de altes i modificacions.

Figura 25 Pantalla fitxa de contacte

4.1.3.5 Pantalla llista de productes 

Aquesta es la pantalla que es presenta al executar l’opció de productes. 

Figura 26 Pantalla llista de productes
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4.1.3.6 Pantalla fitxa de producte 

Aquesta pantalla presenta les dades d’un producte.

Figura 27 Pantalla fitxa de producte

4.1.3.7 Pantalla llista de comandes 

Aquesta es la pantalla que es presenta al executar l’opció de comandes. 

Figura 28 Pantalla llista de comandes
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4.1.3.8 Pantalla fitxa de comanda

Aquesta pantalla presenta les dades d’una comanda. Es la mateixa que es presenta 
per les opcions de altes i modificacions.

Figura 29 Pantalla fitxa de comanda

4.1.3.9 Pantalla fitxa de línea de comanda

Aquesta pantalla presenta les dades d’una línia de comanda. Es la mateixa que es 
presenta per les opcions de altes i modificacions.

Figura 30 Pantalla fitxa de línia de comanda
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4.1.3.10 Pantalla llista de visites 

Aquesta es la pantalla que es presenta al executar l’opció de visites. 

Figura 31 Pantalla llista de visites

4.1.3.11 Pantalla fitxa de visita

Aquesta pantalla presenta les dades d’una visita. Es la mateixa que es presenta per 
les opcions de altes i modificacions.

Figura 32 Pantalla fitxa de visita
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4.1.3.12 Pantalla llista de despeses 

Aquesta es la pantalla que es presenta al executar l’opció de despeses. 

Figura 33 Pantalla llista de despeses

4.1.3.13 Pantalla fitxa de despesa

Aquesta pantalla presenta les dades d’una despesa. Es la mateixa que es presenta 
per les opcions de altes i modificacions.

Figura 34 Pantalla fitxa de despesa
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4.1.3.14 Pantalla identificació usuari

Figura 35 Pantalla identificació usuari

4.1.3.15 Pantalla configuració escenari de treball

Figura 36 Pantalla configuració
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4.1.4. Diagrames UML

4.1.4.1 Diagrama de classes 

 Pantalles del subsistema

Figura 37 Diagrama de classes: pantalles

 Classes de negoci del Subsistema

Figura 38 Diagrama de classes: classes de negoci
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4.1.4.2 Diagrames de col·laboració

 Identificació de l’usuari

L’usuari abans d’accedir al sistema s’ha d’identificar introduïm la seva clau d’accés. 
Si es produeix un error al identificar l’usuari, per que la clau no és vàlida, s’executa 
una excepció i es mostra la descripció de l’error.

Figura 39 Diagrama de col·laboració: identificació de l’usuari

 Donar d’alta un client

L’usuari pot donar d’alta un client. Les dades dels clients les grava al Client. Si es 
produeix un error s’executa una excepció i es mostra la descripció de l’error.
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Figura 40 Diagrama de col·laboració: donar d’alta un client

 Consultat producte

L’usuari pot consultar el catàleg de productes. Les dades dels productes els extrau 
del Producte. Si es produeix un error al consultar el Producte s’executa una 
excepció i es mostra la descripció de l’error.

Figura 41 Diagrama de col·laboració: consultat producte

 Donar d’alta una comanda

L’usuari pot donar d’alta una comanda, amb les seves línies de comanda. Les dades 
de les comandes les grava a la Comanda, i les de línies a la LiniaComanda. Si es 
produeix un error s’executa una excepció i es mostra la descripció de l’error.
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Figura 42 Diagrama de col·laboració: donar d’alta una comanda

 Donar de baixa una visita

L’usuari pot donar de baixa una visita. Les dades de les visites les grava a la Visita. 
Si es produeix un error s’executa una excepció i es mostra la descripció de l’error.

Figura 43 Diagrama de col·laboració: donar de baixa una visita
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 Modificar una despesa

L’usuari pot modificar una despesa. Les dades de les despeses les grava a la
Despesa. Si es produeix un error s’executa una excepció i es mostra la descripció 
de l’error.

Figura 44 Diagrama de col·laboració: modificar una despesa

5. Implementació

Les decisions d’implementació han estat diferents per cadascuna de les tres 
aplicacions resultants del treball. Per això, detallaren per cada aplicació per separat 
els temes més rellevats de la fase de implementació.

5.1 Aplicació Client PDA

L’aplicació client es composa de un fitxer executable, des de on s’arranca l’aplicació
i que conté el menú de l’aplicació, d’uns fitxers de plataforma, amb funcionalitats 
comunes a tota l’aplicació, i d’un fitxer amb la implementació de cadascuna de les 
opcions de menú disponibles. D’aquesta manera seria possible la incorporació de 
noves opcions de menú sense tenir que tornar a generar el fitxer executable. 
Simplement afegint fitxers amb les noves opcions de menú implementades.

Per que això sigui possible estén obligats a no tenir “referenciats” els fitxers amb
les opcions de menú en el fitxer executable, i tenir que fer servir la tecnologia de 
reflection per executar-los:

// visualitza el formulari
type.GetMethod("Show").Invoke(form,
BindingFlags.Default|BindingFlags.InvokeMethod|BindingFlags.Static, null, 
new object[] {}, System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture);
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Les opcions de menú estan definides en el fitxer xml TFCMobile.OpcionsMenu.xml. 
En aquest fitxer cada opció té definit el seu texte a presentar i el namespace del 
fitxer amb l’opció de menú implementada.

Per això, també estén obligats a fer servir aquesta tecnologia per assignar
propietats a les classes que estan en el fitxers amb les opcions de menú. Per 
exemple, per assignar la propietat on line:

type.GetMethod("Online").Invoke(form, 
BindingFlags.Default|BindingFlags.InvokeMethod|BindingFlags.Static,
null, new object[] {(bool) Convert.ToBoolean( 
Global.Settings.GetString(SettingKeys.OnLine) )}, 
System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture);

Totes els fitxers amb les opcions de menú, tenen dos tipus de pantalles. Una única 
pantalla que presenta la llista del registres corresponents a l’entitat principal de 
l’opció de menú, que es presenta al executar l’opció. I una o més pantalles que 
corresponen a la fitxes de l’entitat principal i de les associades.

Totes les pantalles del tipus llista tenen el mateix nom, MainForm, per poder aplicar 
de manera genèrica la tecnologia de reflection.

A cada pantalla fitxa, se han inclòs les propietats de l’entitat que representen, i això 
s’ha fet per dos motius:

Primer, per intentar que els fitxers resultants de d’implementació tinguessin la mida
més petita possible. Això és així pels limitats recursos de memòria de que disposen 
aquests tipus de dispositius.

I segon, i més importat, per realitzar “binding” de manera fàcil amb la tècnica de 
reflection amb la classe PropertyInfo, sobre les propietats de la classe de la 
pantalla.

PropertyInfo propertyInfo = this.GetType().GetProperty(propertyName, 
BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)

S’ha afegit una petita plataforma a l’aplicació amb funcions genèriques a tot el codi. 
Entre altres coses, aquesta plataforma inclou:

 Per l’accés a les dades de tota l’aplicació s’ha implementat una capa que 
encapsula tot el seu tractament. Aquesta és la classe DataAccess. Això s’ha fet 
així principalment, perquè només pot haver-hi una connexión activa a la 
vegada, per una base de dades SQL CE en tot el dispositiu. Amb la classe 
DataAccess controlen que la connexió que es fa servir sigui sempre la mateixa.

 Per gestionar les variables persistents de l’aplicació (Settings), s’ha inclós una 
classe genèrica que permet fer servir aquestes variables, que es persisteixen 
automàticament al tencar l’aplicació. Aquesta és la classe ConfigurationSettings. 
La persistencia s’ha implementant fen que la classe implementi el interface 
IDisposable, i gravant el contingut de les variables en el mètode Dispose. La 
implementació d’aquesta gestió de variables s’ha fet amb el patró Singleton.
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 També s’ha inclós una classe per la encriptació de les claus d’accès de l’usuari. 
És una senzilla classe que fa servir Base64 per l’encriptació. Aquesta és la 
classe SimpleEncrypt.

 S’ha creat un petit control InfoPanel, que serveix com a barra on es presenta 
informació de l’opció que s’està executant en cada moment. 

 I finalment, s’ha inclós una gestió de instruccions DDL i DML per la base de 
dades. S’ha implementat en les classes DDLScript i DMLScript. Aquestes 
instruccions s’informen en fitxers XML, amb uns elements i atributs predefinits.
Les instruccions DDL per la creación de l’estructura de la base de dades (taules, 
camps, indexs i referencies) s’han d’informar al fitxer TFCMobile.DDL.xml. Les 
instruccions DML per la insercció de dades a la base de dades s’han de informar 
al fitxer TFCMobile.DML.xml. 

Al executar l’aplicació, si quansevol d’aquests dos fitxers estan localitzats en el 
mateix lloc que el fitxer executable, s’executen les instruccions DDL o DML que 
contenen.

El namespace que s’ha definit per a tota l’aplicació és TFCMobile, que coincideix 
amb el nom físic del fitxer executable.

5.2 Aplicació serveis web

De la implementació d’aquesta aplicació no poden dir gran cosa especial, si no és 
que està desenvolupada únicament amb serveis web, que accedeixen directament a 
la capa de negoci de l’aplicació servidor.

5.3 Aplicació servidor

La implementació d’aquesta aplicació s’ha fet en tres capes.

En intentat que la implementació sigues lo més senzilla possible. Per això en fet 
servir “datasets tipats” en substitució a les classes entitats. La ventaja d’aquests 
datasets és que es poden definir des de l’entorn de Visual Studio d’una manera 
gràfica. I a més aportan validació de les dades al afegir-les a aquests DataSets.

La capa d’accès a dades s’ha implementant amb components, lo que ha permès 
simplicar en gran manera su implementació.

I la capa de negoci s’ha simplificat, ja que simplement el que fa és fer servir els 
DataAdapters definits en els components de la capa de dades.

L’únic afegit que en fet per complicar una mica l’aplicació, es desenvolupar dos 
controls, MDIContainer i MDITabs, que permeten que el interface de l’usuari sigui 
estil Editor Visual Studio. Les pantalles es presenten en carpetes. Aixó ha obligat a 
implementar les pantalles con a UserControls, per poder inserir-les en les carpetes 
en temps d’execució. Tots aquests controls d’usuari s’han agrupar en un mateix 
fitxer, el fitxer TFC.Forms.dll. 

6 Persistència
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En aquest apartat es detallen quines entitats s’han considerat persistents. 

6.2 Base de dades client

Carrecs ( Codi, Nom )

Clients ( Codi, Nom, NomComercial, CIF, Adreca, CP, Municipi, Provincia, Telefon, 
Email, AdrecaEnvio, CPEnvio, MunicipiEnvio, ProvinciaEnvio, TelefonEnvio, 
Descompte, ProntoPago )

Comandes ( Codi, CodiClient, Data, Descompte, ProntoPago, Import )

Contactes ( CodiClient, Codi, Nom, CodiCarrec, Telefon, Email )

Despeses ( Data, CodiTipus, Unitats )

LiniesComanda (CodiComanda, Codi, CodiProducte, Unitats )

Productes ( Codi, Nom, Familia, Preu, Descompte )

TipusDespeses ( Codi, Nom, Preu ) 

Visites ( Data, Hora, CodiClient, HoraFi, Observacions )

6.3 Base de dades servidor

Carrecs ( Codi, Nom )

Clients ( Codi, Nom, NomComercial, CIF, Adreca, CP, CodiMunicipi, Telefon, Email, 
AdrecaEnvio, CPEnvio, CodiMunicipiEnvio, TelefonEnvio, Descompte, 
ProntoPago )

Comandes ( Codi, CodiClient, Data, Descompte, ProntoPago, Import )

Contactes ( CodiClient, Codi, Nom, CodiCarrec, Telefon, Email )

Despeses ( Data, CodiTipus, Unitats )

Families (Codi, Nom )

LiniesComanda (CodiComanda, Codi, CodiProducte, Unitats )

Municipis ( Codi, Nom, CodiProvincia )

Productes ( Codi, Nom, CodiFamilia, Preu, Descompte )

Provincies ( Codi, Nom )

TipusDespeses ( Codi, Nom, Preu ) 

Usuaris ( Codi, Nom, Clau )  

Visites ( Data, Hora, CodiClient, HoraFi, Observacions )
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7 Conclusions

Aquest a estat un treball enriquidor que ha permès conèixer la tecnologia .NET, 
principalment la plataforma Microsoft .NET Compact Framework.

Com a conclusions poden dir que s’ha complet els objectius proposats inicialment: 
s’han desenvolupat les tres aplicacions, implicant un aprenentatge en les 
tecnologies .NET relacionades en cadascuna d’elles. I s’ha assolit un coneixen inicial 
en el llenguatge C#.

Finalment s’ha conseguit un producte força robuste que permet fer una petita 
gestió de les dades necesaries en el procés de venda dels comercials d’una 
empresa, amb dos diferents escenaris: on line, en el que el comercial realitza les 
accions directament sobre les dades del servidor, i off line, en el que realitza les 
accions en una base de dades local del dispositiu. A més s’ha fet una petita 
aplicació que pemet al gestor de la central fer el manteniment de les dades del 
servidor.

El projecte ha servit per a coneixer les problemàtiques que existeixen en la 
implementació d’apliacions per aquests tipus de dispostius. Dispositius amb una 
usabilitat limitada, generalment l’usuari no disposa d’un teclat i les dimensions de 
la pantalla són molt reuides. S’ha de conseguir donar molta informació, en poc 
espai i en unes grans dimensions per que sigui clara i fàcil de fer servir, no en 
d’olvidar que l’usuari interactua amb l’aplicació amb un punter, i per tant els 
controls de la pantalla han d’estar prou separats per que no sigui un inconvenient.

Crec que aquest treball m’ha servit per iniciar el desenvolupament de aplicacions 
per a dispositius mòbils. No serà l’última aplicació per PDA’s que implementi, segur.

8 Glossari

 PDA .Personal Digital Assistant. Dispositius clients.

 IIS .Internet Information Services. Servidor Web que se instala amb els 
sistemas operatius Windows.

 SFA. Sales Force Automation. Aplicació per l’automatització de la força de 
vendes

 DML. Data Manipulation Language. Instruccions SQL per la manipulació de les 
dades de una base de dades.

 DDL. Data Definition Language. Instruccions SQL per la definició de l’estructura 
de una base de dades.
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