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Qué es EventPlanner?

EventPlanner és una aplicació web que ajuda a crear, gestionar i portar el control d’un 

esdeveniment particular



Qué ofereix?

✓ Amb EventPlanner pots crear un esdeveniment amb tasques, assignar-les a altres 

usuaris i fer un seguiment.

✓ Porta el control de les despeses i dels pagadors assistents

✓ Estar assabentat de les tasques assignades i el seu pressupost

✓ Des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment



Landing

La part pública de la aplicació

Part pública de la nostra app, on es
presenta el producte i, en el cas de
pertànyer a empresa, la companyia i els
enllaços corporatius.

Aquí s’aplica el patró de disseny Z, adient
per a pàgines amb un disseny web simple i
amb pocs elements que necessitin de
completa  atenció,  com  és  en  aquest  
model  principal.

Les accions com a usuari de la app
(registre/login) queden destacades en
primera línia (navbar) per facilitar l’ús de
l’eina.



Login/Registre

Login i registre

Registre d’usuaris amb només un nom,
correu electrònic i contrasenya. Tots els
participants d’un esdeveniment han
d’estar registrats.

Possibilitat de recuperar el correu si
l’usuari està registrat però no el recorda.



Vista principal

Dashboard

Panell on mostra una vista principal dels
events en els que es participa, que poden
ser per creació pròpia o per invitació.

Els events de creació pròpia tenent tots
els permisos per editar-los o esborrar-los,
en canvi els events que no són de l’usuari
només pot veure la informació rellevant.

També es mostren las tasques assignades
a l’usuari loginat, en les que es té tots els
permisos sobre las tasca, i la possibilitat
de crear un event nou.



Crear esdeveniment

Nou esdeveniment

Tothom pot crear un esdeveniment.

És un formulari amb dades com el nom, la
localització, la data i hora d’inici, un
possible pressupost assignat o els
participants a l’esdeveniment, prèviament
registrats.

L’usuari creador passa a formar part
automàticament com a participant però
amb el rol de creador.

Al desar, automàticament es crea
l’esdeveniment en estat ‘actiu’.



Crear tasca

Nova tasca

El creador d’un esdeveniment pot crear
una nova tasca associada.

És un formulari amb dades com el nom,
una data i hora límits, un possible
pressupost assignat o els participants a
qui assignar la responsabilitat de la tasca,
prèviament registrats a l’aplicació i
assignats a l’esdeveniment.

L’usuari responsable assignat i el creador
de l’event seran els únics que tindran
visibilitat i permisos per gestionar la tasca.

Al desar, automàticament es crea la tasca
en estat ‘per fer’, i es valida que la data
límit de la tasca no sigui posterior a la data
de l’esdeveniment.



Vista d’esdeveniment

Tasques d’un esdeveniment

És una vista que mostra, amb una
capçalera amb l’esdeveniment de
referència, el llistat de tasques associades
i la possibilitat de gestionar-les o crear
noves. Només el creador de
l’esdeveniment pot accedir a aquesta
informació.

També ens mostra la despesa total que
acumulen totes les tasques d’aquest
esdeveniment i el pressupost marcat, així
com un enllaç per accedir a la informació
dels pagaments dels participants.

Al desar, automàticament es crea la tasca
en estat ‘per fer’.



Gestionar pagaments

Veure i marcar pagaments

Llistat de participants a un esdeveniment
amb la despesa repartida entre tots
equitativament, amb la possibilitat de
marcar qui ha fet el pagament.

Es mostra el total de despesa de
l’esdeveniment i la quantitat de
pagaments aportats.

En aquesta versió s’estableix que el
creador/a és el que assumeix inicialment
tota la despesa i els participants han de
reemborsar la seva part a ell/a.


