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RESUM
L’objectiu principal d’aquest treball fi de carrera era consolidar els coneixements adqui-

rits durant tots els estudis i a la vegada assolir un cert domini dins l’entorn de desenvo-

lupament de programari de Microsoft anomenat .NET el qual abans de començar 

el desconeixia completament.

El projecte desenvolupa una petita part del que seria una banca electrònica, concreta-

ment permet gestionar els comptes corrents. Contempla de manera separada i auto-

màtica les transaccions disponibles per els clients de l’entitat i les que són a l’abast 

dels gestors i administratius del banc.

La presentació de les pàgines web no la puc qualificar d’extraordinària doncs no era 

l’objectiu del treball. He tingut molta cura, això si, de separar en diferents fitxers el codi 

escrit en Visual Basic i el codi redactat en HTML, d’aquesta manera he aconseguit la 

separació de les tasques que corresponen a un informàtic de les que serien pròpies 

d’un dissenyador gràfic.

He desenvolupat crec, unes interfícies molt intuïtives, usables i eficients, també he 

intentat optimitzar tots els accessos a la base de dades per tal de minimitzar els temps 

de resposta, aquests accessos fan ús d’índex i per tant el creixement del nombre de 

files en les taules no afectarà el rendiment general de l’aplicació.

El sistema gestor de base de dades emprat ha estat l’SQL Server, semblava l’idoni 

per una aplicació d’aquestes característiques. Totes les operacions que impliquen ac-

tualitzacions a més d’una taula s’han fet mitjançant l’ús de transaccions, d’aquesta 

manera garantim la consistència en tot moment de la base de dades.

Per acabar mencionar que el projecte és orientat a objecte i per tant tot el codi esta 

encapsulat dins de classes.
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1. Introducció

1.1. Punt de partida
El punt de partida ha estat l’obtenció d’una banca electrònica per la Cooperativa de 

Crèdit InforBanc, destinada a donar serveis financers a tots els professionals de la 

informàtica i als seus familiars.

S’han definit les operacions més característiques d’un compte corrent i s’han imple-

mentat de tal manera que fan possible que els nostres clients operin únicament des de 

Internet. Per aquest motiu no ens cal disposar de cap oficina cara al públic, únicament 

caldran uns locals on ubicar els servidors i el personal administratiu de l’entitat.

En una fase posterior no contemplada pel projecte es desenvoluparan la resta 

d’operatives com per exemple els comptes a termini fix, els préstecs, els comptes de 

crèdit, etc. També està previst desenvolupar una àrea pública on s’oferirà informació 

general de l’entitat.

El projecte contempla dos tipus d’usuaris, els clients del banc i els administradors de 

l’aplicació. Per aquest motiu s’han desenvolupat dues aplicacions diferents, el sistema 

controla de manera automàtica el tipus d’usuari i accedeix a l’aplicació corresponent.

L’aplicació pels clients contempla les següents transaccions: Autenticació d’usuari, 

registre de nou usuari, resum d’operacions, alta compte, manteniment usuari, mante-

niment compte, consulta extracte, traspàs de compte, transferència, domiciliació de 

rebut, manteniment ordre de domiciliació i consulta domiciliacions de rebuts.

L’aplicació pels administradors permet fer: Activar comptes, buscar els comptes d’un 

client, consultar extracte, carregar / abonar imports a un compte corrent, verificació 

dades compte corrent.

Al no disposar d’oficines els usuaris s’han d’enregistrar usant una pàgina a tal efecte, 

un cop enregistrats ja poden accedir a la part privada de la web i obrir un o més comp-

tes corrents.
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En el moment d’obrir un nou compte corrent el sistema mostra el contracte, el client ha 

d’imprimir-lo, signar-lo i enviar-nos-el per correu ordinari, juntament amb una fotocopia 

del D.N.I de cada titular. Tan bon punt el banc rep aquesta documentació la verificarà i 

si tot és correcte activarà el compte. La resta d’operatives estan sempre associades a 

un compte corrent.

1.2. Objectius

Tal i com s’ha comentat en el Resum l’objectiu del projecte era desenvolupar una part 

d’una banca electrònica emprant exclusivament la tecnologia de Microsoft anomena-

da .NET.

Objectius secundaris eren també fer un desenvolupament sota el paradigma de 

l’orientació a objecte i separar la part de codi que controla les regles de negoci de la 

part que controla el disseny i aparença de les pàgines. D’aquesta manera poden treba-

llar conjuntament informàtics i dissenyadors gràfics sense cap mena d’interferència.

Aconseguir unes bones interfícies d’usuari, uns temps de resposta adequats i mantenir 

en tot moment la consistència de les dades també eren uns objectius a assolir.

1.3. Enfocament i mètode seguit

L’enfocament d’aquest projecte és el resultat d’una fase prèvia d’observació de dife-

rents banques electròniques amb l’objectiu de definir les principals operacions d’un 

compte corrent.

Un cop definides les operacions n’estudiem la seva possible implementació, en aquest 

punt sorgeixen alguns problemes doncs normalment les entitats que ofereixen serveis 

per Internet també disposen d’oficines no virtuals on es formalitzen els contractes dels 

comptes. En el nostre cas això no era possible ja que InforBanc en un primer estadi 

només disposarà d’oficina virtual.

Tots aquest detalls queden recollits en el document lliurat “Anàlisi de requeriments”.
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A continuació vàrem estudiar el model de dades i el conjunt de classes que haurien de 

suportar tota la operativa del Banc. El document de ”Disseny” recollia tota la informació 

a més de tot el disseny de la interfície d’usuari.

Un cop acabat amb el disseny es procedir amb la implementació tot seguint el cicle de 

vida iteratiu.

1.4. Planificació del projecte

A principi de semestre vàrem fer la planificació del projecte, en aquell moment varem 

definir les següents fites:

 Document definint el projecte

Elaboració d’un document amb les línies mestres del projecte.

 Anàlisis

Aquesta fase va tenir una durada de tres setmanes, primerament varem estudiar 

el funcionament de webs similars d’altres entitats financeres, llavors amb tota la in-

formació necessària es va elaborar l’anàlisi funcional detallant tots els casos d’ús.

 Disseny

Un cop obtingut l’anàlisi es va elaborar el disseny de l’aplicació, concretant el mo-

del de les dades i de les classes, així com el detall i la interfície de cada una de les 

operacions previstes.

 Desenvolupament

Amb el disseny elaborat comencem amb la fase desenvolupament, les cinc set-

manes previstes han estat suficients per codificar i provar el projecte.

 Memòria

Elaboració del present document

 Confecció de la presentació
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És tracte d’un document realitzat amb l’eina Power Point de Microsoft que re-

sumeix el projecte desenvolupat. 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt amb tota la planificació descrita:
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1.5. Producte obtingut

El producte obtingut en aquest projecte ha estat el proposat, bàsicament un conjunt de 

pàgines .aspx que suporten l’operativa dels comptes corrents d’una entitat financera. 

Aquestes pàgines estan suportades a la vegada per un conjunt de classes que fan la 

interacció amb el sistema gestor de base de dades i verifiquen el compliment de les 

regles de negoci establertes.

1.6. Descripció següents capítols

En el proper capítol, el segon, parlem de l’arquitectura de l’aplicació, quins criteris hem 

seguit i els motius. Parlem també del disseny de les classes, les seves relacions, da-

des i serveis.

Donem el model entitat relació facilitat per l’SQL Server i detallem totes i cada una de 

les taules amb les seves columnes, claus primàries, índexs i claus foranies.

En el capítol tercer podrem veure l’estructura de les pàgines així com un detall de cada 

un, ens podrem fer una idea molt aproximada del que fa l’aplicació.

El capítol quart ‘Línies Obertes’ explica una mica les coses que li manquen a l’aplicació 

per poder-se equiparar completament a una de real. 

En el capítol cinquè exposem les conclusions. Per acabar en el sisè esmentem tota la 

bibliografia utilitzada per resoldre el projecte. 
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2. Infrastructura del desenvolupament

Aquest capítol explica l’arquitectura emprada en el projecte així com el detall de les 

classes i taules que li donen suport. 

2.1. Disseny de l’arquitectura

Degut que l’aplicació és molt reduïda no hem aplicat la arquitectura tipus model–vista-

controlador.

Per una banda desenvoluparem la interfície d’usuari fent ús de les pàgines .aspx, a-

questes tindran tot el codi html així com els controls necessaris per fer la interacció 

amb l’usuari. El codi associat a cada pàgina l’encapsularem en una classe i el guarda-

rem dins d’un fitxer separat. Aquests fitxers tindran l’extensió .aspx.vb.

Per cada entitat desenvoluparem una classe que encapsularà les seves dades i les 

operacions necessàries per llegir i actualitzar la base de dades. Dividirem les entitats 

en dos grups, les entitat bàsiques i les operatives, les primeres suporten objectes com 

usuaris, persones, comptes corrents, etc., Les segones suporten transaccions, tras-

passos i transferències.

Per acabar disposarem d’una classe que encapsularà els mètodes necessaris per dur 

a terme totes les validacions de les dades introduïdes per l’usuari.

Algunes funcionalitats menors es duran a terme de manera manual mitjançant l’ús del 

SQL estàndard o bé amb les eines de SQL Server. Si el banc no disposa de perso-

nal amb la formació necessària implementaríem uns scripts de fàcil ús. 

2.2. Detall de les pàgines .aspx

L’aspecte de les pàgines es mostra en el proper capítol “La Banca electrònica”, aquí 

detallarem totes les interfícies i les seves classes associades.

Interfície Fitxer Fitxer classe associada

Formulari d’autenticació index.aspx index.aspx.vb
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Interfície Fitxer Fitxer classe associada

Formulari error error.aspx error.aspx.vb

Formulari Èxit exit.aspx exit.aspx.vb

Interfície de client

Resum d’operacions ResumOperacions.aspx ResumOperacions.aspx.vb

Formulari de registre RegistreUsuari.aspx RegistreUsuari.aspx.vb

Alta nou compte AltaCompte.aspx AltaCompte.aspx.vb

Manteniment dades usuari MantenimentUsuari.aspx MantenimentUsuari.aspx.vb

Mant. dades compte corrent MantenimentCompte.aspx MantenimentCompte.aspx.vb

Consulta extractes compte ConsultaExtracte.aspx ConsultaExtracte.aspx.vb

Traspàs de compte Traspas.aspx Traspas.aspx.vb

Transferències Transferencia.aspx Transferencia.aspx.vb

Petició de talonaris Talonaris.aspx Talonaris.aspx.vb

Domiciliació de rebuts DomiciliacioRebut.aspx DomiciliacioRebut.aspx.vb

Consulta ordres domiciliació OrdresDomiciliacio.aspx OrdresDomiciliacio.aspx.vb

Mant. ordres domiciliació MantOrdreDomiciliacio.aspx MantOrdreDomiciliacio.aspx.vb

Contracte de compte corrent Contracte.aspx Contracte.aspx.vb

Interfície d’administrador

Consulta comptes no actives ComptesNoActives.aspx ComptesNoActives.aspx.vb

Càrrecs / abonaments Moviments.aspx Moviments.aspx.vb

Consulta comptes d’un client ComptesClient,aspx ComptesClient,aspx.vb

Consulta extractes compte ConsultaExtracteAdmin.aspx ConsultaExtracteAdmin.aspx.vb

Consulta compte ConsultaCompteAdmin.aspx ConsultaCompteAdmin.aspx.vb

il·lustració 1 – Taula relació d’interfícies

2.3. Disseny de classes

Hem dividit les classes en tres grups, el primer l’anomenen classes entitat bàsiques i 

dona suport a la creació d’objectes del tipus compte corrent, persona, usuari, provín-

cia, país i domicili.

El segon grup anomenat classes operatives donen suport a las transaccions que es 

fan en el banc, un moviments en el compte corrent, una transferència, una ordre de 

domiciliació.
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Per acabar tenim una classe que engloba la validació de les regles de negoci determi-

nades per altres institucions.

2.3.1. Classes entitat bàsiques

S’han desenvolupat les següents classes entitat bàsiques: CompteCorrent, Relacio, 

Persona, Domicili, Provincia, Pais i Usuari. Els seus atributs, operacions i relacions les 

podem veure en el diagrama UML. Mencionar que totes les classes disposen de ope-

racions per llegir i actualitzar els seus atributs privats que per raons d’espai no 

s’inclouen.

il·lustració 2 – Diagrama de classes bàsiques

2.3.2. Classes operatives

Aquest conjunt de classes gestionen l’operatòria del banc i permeten realitzar les 

transaccions habituals d’un compte corrent.
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il·lustració 3 – Diagrama de classes operatives

2.3.3. Classe verificació regles de negoci

Construïm una classe per encapsular funcions de validació de les regles de negoci que 

ens venen donades per altres institucions. S’inclou la verificació del NIF / CIF / NIE 

d’Hisenda i la verificació dels dígits de control d’un número de compte corrent algoris-

me establert pel Consell Superior Bancari.

il·lustració 4 – Diagrama de classes validacions diverses
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2.4. Model de dades

Per tal de garantir la persistència de les dades farem ús d’un sistema gestor de bases 

de dades.

Creiem que SQL Server és el més indicat pel projecte, tant pel volum de dades que 

ha de gestionar com pel rendiment que volem obtenir.

A partir de les classes obtingudes obtenim el diagrama de Entitat – Relació i les taules 

que en els apartats següents es mostren.

Mencionar que en tot moment l’objectiu ha estat l’eficiència en l’accés a les dades, per 

aquest motiu totes les cerques es fan usant un índex. Aquesta política ha penat una 

mica les insercions i l’espai total ocupat en disc dur.

També s’han definit totes les claus foranies establertes pel model ER.

Som conscients que algunes validacions i actualitzacions a la base de dades haurien 

estat més eficients si s’haguessin desenvolupat mitjançant procediments o disparadors 

interns. Un cas típic seria: En la inserció d’un moviment construir un disparador que 

modifiques el saldo del compte.
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2.4.1. Diagrama ER

il·lustració 5 – Diagrama Entitat Relació

2.4.2. Descripció de les taules

A continuació donem una descripció detallada de les taules existents a la base de da-

des especificant en nom de la columna, el tipus, si la dada pot ser igual a nul, si es 

tracta d’una clau primària amb les lletres PRI (primary key) i una descripció de la dada 

que guarda.
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També s’indiquen les claus foranies amb les lletres FK (foreign key), les claus repeti-

des amb REP (Repeating key) i les claus úniques UNI (unique key)

2.4.2.1. Taula Comptes

Conté la informació de tots els comptes corrents de la entitat.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

numCompte char(10) PRI no Número de compte, les dues primeres 

posicions indiquen el producte 01 per 

compres corrents, els 6 següents seran 

un comptador, els dos últims són dos 

dígits de control. 

saldo money no Saldo en la moneda especificada per la 

columna “moneda” del compte, pot ser 

negatiu.

moneda char(3) no Moneda del compte. La aplicació de mo-

ment no serà multi divisa i per tant el seu 

valor serà sempre EUR

activada smallint no Cert si el compte està activat (hem rebut 

el contracte signat i les fotocòpies dels 

DNI). Fals altrament

numTal smallint no Nombre de talonaris sol·licitats i no envi-

ats. De moment deixarem demanar com a 

màxim 5.

domicili varchar(40) si Nom del carrer on enviarem la corres-

pondència que generi el compte. Si és 
nul agafarem l’adreça del primer titular 
del compte.

cp int si Codi postal 

Població varchar(40) si Nom de la població

idProvincia smallint si Identificador de província

FK fa referència a:

provincies.idProvincia

idPais smallint si Identificador de país
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FK fa referència a paisos.idPais

dataAlta smalldatetim

e

no És la data en que s’ha obert el compte

dataCancel smalldatetim

e

si És la data en que el compte ha quedat 

cancel·lat, pels comptes vigents aquest 

camp val nul.

il·lustració 6 – Taula Comptes

2.4.2.2. Taula Persones

Conté la informació bàsica de les persones vinculades a l’entitat

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idPersona int PRI no Identificador de persona, és un número 

seqüencial que l’anem incrementant a 

mesura que donem d’alta noves perso-

nes.

nif char(9) UNI si Identificació legal de la persona, podrà 

ser un NIF, un CIF o bé un NIE.

nom varchar(40) REP no Nom de la persona amb el format nom 

primer cognom i segon cognom.

dataNaixem

ent

smalldatetime no És la data de naixement de la persona.

il·lustració 7 – Taula Persones

2.4.2.3. Taula Usuaris

Dades complementàries a les de la taula persona, identifiquen els usuaris / clients del 

banc i els administradors.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idPersona int PRI no Identificador de persona

FK fa referència a persones.idPersona

usuari char(8) UNI no Nom d’usuari amb el qual es connecta al 

sistema.
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password char(8) no Paraula de pas de l’usuari per accedir al 

sistema

domicili varchar(40) no Nom del carrer on el client té la seva a-

dreça fiscal.

cp int no Codi postal 

Població varchar(40) no Nom de la població

idProvincia smallint no Identificador de província

FK fa referència a provincies.idProvincia

idPais smallint no Identificador de país

FK fa referència a paisos.idPais

telefon varchar(15) si Telèfon de contacte

e-mail varchar(40) si e-mail de la persona

administrad

or

smallint no Cert si és tracte d’un administrador fals 

altrament.

il·lustració 8 – Taula Usuaris

2.4.2.4. Taula Relació

Aquesta taula ens relaciona un compte amb tots els seus titulars. També ens permet 

obtenir de manera ràpida tots els comptes d’un titular.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

numCompt

e

char(10) PRI no Número de compte

FK fa referència a comptes.numCompte

ordre smallint PRI no Número d’ordre del titular dins el compte, 

primer titular, segon titular... És clau pri-

mària juntament amb numCompte

idPersona int REP no Identificador de persona

FK fa referència a persones.idPersona

il·lustració 9 – Taula Relació

2.4.2.5. Taula Moviments

Històric de moviments aplicats als comptes corrents
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Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idMoviment int PRI no Identificador de moviment

numCompt

e

char(10) REP no Número de compte on s’ha aplicat el mo-

viment. Definim un índex amb repeticions 

juntament amb la data per tal de poder fer 

extractes de manera eficient.

FK fa referència a comptes.numCompte

data dateTime REP no Data del moviment 

concepte varchar(40) no Text que ens indica el motiu del moviment

d_h char(1) no “D” indica càrrec “H” indica abonament 

import money no Import del moviment, quan es tracti d’un 

càrrec serà sempre negatiu

saldo money no saldo del compte un cop aplicat el movi-

ment.

il·lustració 10 – Taula Moviments

2.4.2.6. Taula Transferències

Guarda les dades de les transferències ordenades pels nostres clients.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idTransfer int PR no Identificador de la transferència

numCompt

e

char(10) no Número de compte on s’ha carregat la 

transferència.

FK fa referència a comptes.numCompte

data dateTime no Data en que s’ha ordenat la transferència

nomOrd varchar(40) no Nom de l’ordenant de la transferència

idBanc char(4) no Identificació banc destinació de la transfe-

rència

FK fa referència a bancs.idBancs

oficina char(4) no Identificació oficina destinació de la trans-

ferència

dc char(2) no Dígits de control ccc

compteDest char(10) no Compte destinació de la transferència
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nomina smallint no Cert si es tracta d’una nòmina, fals altra-

ment

ben1 varchar(40) no Beneficiari de la transferència

ben2 varchar(40) si Segon beneficiari opcional

concep1 varchar(40) si Concepte transferència

concep2 varchar(40) si Segon concepte transferència

enviada smallint no Cert si la transferència ja ha estat enviada 

a l’altre banc, fals altrament.

il·lustració 11 – Taula Transferències

2.4.2.7. Taula Domiciliacions

Taula que conté la informació de totes les ordres de domiciliació d’efectes i rebuts dels 

nostres clients

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idDomic int PR no Identificació d’ordre

numCompt

e

char(10) REP no Número de compte on s’ha de carregar el 

rebut.

FK fa referència a comptes.numCompte

nifLliurador char(9) no Nif del lliurador del rebut

nomLliurad

or

varchar(40) no Nom del lliurador del rebut

nifLliurat char(9) si nif del lliurat

nomLliurat varchar(40) no Nom del lliurat

dataInici smalldatetime no Data inici pagament del rebut

dataFi smalldatetime si Data fi pagament del rebut Si és nul es 

considerarà que no hi ha venciment

importMaxi

m

money si Import màxim del rebut. Si és nul es con-

siderarà que no hi ha límit.

cancelada smallint no Cert vol dir que l’ordre ha estat anul·lada i 

els rebuts no s’atendran

il·lustració 12 – Taula Domiciliacions
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2.4.2.8. Taula Països

Aquesta taula ja contindrà les dades, no farem cap aplicació manteniment.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idPais smallint PRI no Identificador de país

nomPais varchar(40) no Nom del país

il·lustració 13 – Taula països

2.4.2.9. Taula Províncies

Aquesta taula contindrà les dades, no farem cap aplicació manteniment.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idProvincia number(2) PRI no Identificador de província

nomProvinc

ia

varchar(40) no Nom de la província

il·lustració 14 – Taula Províncies

2.4.2.10. Taula Bancs

Aquesta taula contindrà les dades, no farem cap aplicació de manteniment.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

idBanc char(4) PRI no Identificador del banc

nomBanc varchar(40) no Nom del banc

il·lustració 15 – Taula Bancs

2.4.2.11. Taula Params

Aquesta taula conté els comptadors de tots els objectes, la seva utilitat és assignar un 

identificador als nous objectes.

Columna Tipus Clau Nuls Descripció

lastIdPersona int no Últim identificador de persona assignat

lastIdCompte int no Últim identificador de compte assignat

lastIdMoviment int no Últim identificador de moviment assignat

lastIdTransferenc int no Últim identificador de transferència assig-
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ia nat

lastIdDomic int no Últim identificador d’ordre domiciliació 

assignat.

il·lustració 16 – Taula Params
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3. Aplicació de Banca Electrònica.

A continuació mostrem l’estructura de les pàgines així com un detall de tota la interfície 

d’usuari.

3.1. Estructura de la pàgina

Les pàgines de l’aplicació estan dividides en quatre parts:

 Anagrama: Mostra l’anagrama del banc

 Operació en curs: Ens informa de la transacció seleccionada

 Menú: espai on podem seleccionar les diferents transaccions

 Àrea de treball: Àrea on és mostren o demanen les dades a l’usuari.

Podem veure aquesta distribució en la següent il·lustració:

il·lustració 17 – Estructura de les pàgines
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3.2. Aplicació per usuaris / clients

Mostrem el conjunt de pàgines disponibles pels nostres clients

3.2.1. Formulari d’autenticació

Aquesta pàgina que permetrà introduir un nom d’usuari i una paraula de pas, a conti-

nuació verificarà l’existència de l’usuari en la base de dades i la coincidència de la con-

trasenya, si tot està bé es mostrarà la pàgina resum d’operacions amb totes les comp-

tes de l’usuari autenticat.

També si encara no som usuaris podem seleccionar el botó “registra’t ara” que ens 

permetrà donar-nos d’alta en el sistema.

il·lustració 18 – index.aspx
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3.2.2. Resum d’operacions

En aquesta pàgina hi accedim un cop autenticats. Podem veure els nostres comptes 

amb el seu saldo i l’estat. També ofereix el menú per accedir a la resta d’operativa del 

banc.

Fent ‘click’ sobre el número de compte corrent accedim directament a la pàgina 

d’extracte.

il·lustració 19 – ResumOperacions.aspx
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3.2.3. Registre d’usuari nou

Els usuaris nous es podran enregistrar fent ús d’aquest formulari. Un cop un usuari 

s’ha enregistrat ja pot accedir al sistema i obrir un compte corrent. Es verificarà que no 

existeixi un altre usuari amb el mateix NIF.

El programa realitza la validació del NIF segons l’algorisme d’hisenda, també és per-

met l’entrada d’un CIF o un NIE.

il·lustració 20 – RegistreUsuari.aspx
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3.2.4. Alta de compte corrent

Aquesta pàgina permetrà als nostres clients obrir comptes corrents, primerament i de 

manera opcional podem especificar un domicili pel compte. En el cas de no especifi-

car-ne cap el sistema farà servir el de l’usuari. 

A continuació podem afegir els titulars un a un, l’usuari serà sempre el primer titular del 

compte i no es podrà esborrar mai. Si no s’ha d’afegir cap titular no cal introduir cap 

més dada.

Un cop introduïdes totes les dades l’usuari seleccionarà el botó “Enviar” i el sistema 

mostrarà una pàgina amb el contracte, l’usuari l’imprimirà, el signarà i ens el farà arri-

bar per correu.

il·lustració 21 – AltaCompte.aspx
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3.2.5. Manteniment dades usuari

Si cal l’usuari es podrà modificar les seves dades personals amb l’excepció del nom 

d’usuari i el NIF, per fer-ho farà servir aquesta pàgina.

il·lustració 22 – MantenimentUsuari.aspx



Banca Electrònica amb .NET
Universitat Oberta de Catalunya Memòria
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Pedro Nardi Novellas

32 de 49

3.2.6. Manteniment dades compte

En aquesta pàgina l’usuari podrà modificar les dades dels comptes corrents, en primer 

lloc seleccionarà un compte del “combo box”, aquest només contindrà les seves comp-

tes, un cop seleccionat amb el botó “Cercar” seran recuperades i mostrades les dades 

de la base de dades.

il·lustració 23 – MantenimentCompte.aspx
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3.2.7. Consulta extracte de compte corrent

Amb aquesta pàgina podrem fer els extractes, seleccionem un compte del “combo”, si 

les dates proposades no són les que volem, les modifiquem. Per acabar seleccionem 

el botó “Extractar” i se’ns mostraran tots els moviments que hi ha hagut en el compte i 

període seleccionat

il·lustració 24 – ConsultaExtracte.aspx
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3.2.8. Traspàs de fons entre comptes

Aquesta pàgina la farem servir per realitzar els traspassos de fons entre els nostres 

comptes. Seleccionem el compte origen i destí dels fons i a continuació introduirem 

l’import.

El programa verifica que el compte de càrrec és diferent al d’abonament i que el comp-

te de càrrec té suficient saldo per fer el traspàs.

Els “combos” de selecció només mostren els comptes activats del client.

il·lustració 25 – Traspas.aspx
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3.2.9. Transferències de fons

Amb aquesta pàgina podrem transferir fons a comptes d’altres bancs a tot l’estat.

El C.C.C. d’abonament és composa del codi de banc, el codi de sucursal, dos dígits de 

control i el número de compte destinació dels fons.

El programa verifica que hi hagi suficient saldo per cobrir l’import de la transferència i 

també, com en els traspassos, el “combo” de selecció mostra els comptes activats del 

client.

il·lustració 26 – Transferencia.aspx
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3.2.10. Sol·licitud de talonaris de xecs

Els clients podran sol·licitar talonaris dels seus comptes amb l’ajut d’aquesta pàgina. 

Els talonaris seran lliurats al client mitjançant correu certificat.

Com que l’enviament dels talonaris es fa via correu ordinari, en aquesta transacció 

deixem demanar talonaris per comptes no actius.

El màxim nombre de talonaris que deixa demanar és de cinc.

il·lustració 27 – Talonaris.aspx
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3.2.11. Domiciliació de rebuts

Amb aquesta pàgina l’usuari podrà indicar quins rebuts han de ser atesos pel banc i 

quins s’han de retornar.

La data de fi ens indicarà el venciment, a partir d’aquesta data el banc ja no pagarà 

cap més rebut del lliurador. El valor nul ens indica que no hi ha venciment, en aquest 

cas sempre s’atendran els rebuts

De manera similar l’usuari pot indicar un màxim, els rebuts que superin aquest màxim 

seran retornats de manera automàtica pel sistema. Si el valor és nul s’atendran els 

rebuts de qualsevol import.

il·lustració 28 – DomiciliacioRebut.aspx
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3.2.12. Consulta ordres domiciliació compte

Aquesta pàgina ens permet visualitzar les ordres de domiciliació assignades a un 

compte corrent. Seleccionem el compte del “combo” i fem “click” al botó “Consultar”.

Un cop tenim la llista d’ordres fent “click” sobre el número de compte podem accedir a 

la pàgina de manteniment d’ordres de domiciliació.

il·lustració 29 – OrdresDomiciliacio.aspx
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3.2.13. Manteniment ordre de domiciliació

Permet modificar les dades d’una ordre de domiciliació, també permet cancel·lar-la, a 

partir d’aquest moment el banc ja no atendrà cap més rebut associat a l’ordre.

il·lustració 30 – MantOrdreDomiciliacio.aspx
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3.3. Aplicació per administradors.

Mostrem el conjunt de pàgines disponibles pels administradors de l’aplicació. La pàgi-

na d’autenticació és la mateixa que la dels usuaris / clients.

3.3.1. Consulta comptes no actives

És una pàgina per l’ús dels administradors, un cop rebin el contracte i en verifiquin les 

dades podran activar el compte corrent i deixar-lo disponible per fer-hi transaccions.

Seleccionant un compte accedeixen a la pàgina on es mostren totes les dades del ma-

teix.

il·lustració 31 – ComptesNoActives.aspx
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3.3.2. Consulta dades compte corrent

Pàgina emprada pels administradors per verificar les dades del contracte amb les da-

des que hi ha introduïdes en el sistema, si accedeix des de la pàgina d’activació.  

il·lustració 32 – ConsultaCompteAdmin.aspx
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3.3.3. Càrrecs i abonament en compte

Pàgina pels administradors, permet carregar i abonar qualsevol import a un compte 

corrent.

il·lustració 33 – Moviment.aspx
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3.3.4. Cercar comptes d’un usuari / client

Aquesta pàgina la utilitzaran els administradors dels comptes per buscar els comptes 

d’un determinat client, la cerca es podrà fer per NIF o nom, la pantalla mostrarà tots els 

comptes de la persona amb el seu saldo.

El nom no cal introduir-lo tot, en l’exemple hem cercat tots els “Peres” del sistema. 

il·lustració 34 – ComptesClient.aspx
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3.3.5. Consulta extracte de compte corrent

Pàgina igual a la consulta extractes d’usuari, només varia el “combo” de selecció de 

comptes. Un administrador pot accedir a tots els comptes i per tant disposa d’un 

“textbox” on introduir un número de compte qualsevol.

il·lustració 35 – ConsultaExtracteAdmin.aspx
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4. Línies Obertes

Degut a la manca de temps per desenvolupar el projecte han quedat moltes coses dins 

del tinter, en l’actualitat l’operativa d’un compte corrent és molt més amplia i permet 

dur a terme aquestes altres transaccions:

 Tractament de targetes de crèdit: Sol·licitar una targeta, veure el saldo de la 

targeta, modificar la modalitat de pagament, fer extractes dels moviments de 

targeta.

 Ingressos de xecs en el compte corrent

 Ordenar traspassos i transferències periòdiques (per exemple: Cada dia ú del 

mes fer una traspàs determinat)

Hi faltaria també un conjunt de transaccions per donar suport a les empreses, les im-

prescindibles serien:

 Enviament de remeses de rebuts per negociar, verificació estat de la remesa, 

control de les devolucions.

 Enviament de ordres de pagament per tal de tramitar les nòmines i abonaments 

a proveïdors.

Hem de pensar que en el projecte desenvolupat li manca tota l’aplicació de “back offi-

ce”. L’aplicació d’un banc real és quelcom molt més complexa, per exemple cal un 

programa per fer arribar les transferències als altres bancs, cal un programa que és 

comuniqui amb l’impremta i ordeni la impressió dels talonaris sol·licitats pels nostres 

clients, cal un programa que rebi els rebuts dels altres bancs per carregar-los a les 

comptes dels nostres clients, cal ... la llista és molt llarga.

Amb una mica més de temps hauria millorat l’aspecte de les pàgines, si bé entenc que 

això és més feina d’un dissenyador gràfic que no pas d’un informàtic.

Per acabar de completar el que podria ser una banca electrònica caldria ampliar el 

nombre d’operacions per tal de poder gestionar préstecs, imposicions a termini fix, 
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comptes de crèdit i comptes d’estalvi. Així caldria també disposar d’una àrea pública 

on s’informés de la nostra entitat i els nostres productes.

Últimament les entitats de crèdit també posen a disposició dels seus clients la compra / 

venda de valors a les borses nacionals e internacionals. Aquesta operativa és molt 

complexa doncs entre el client i el banc s’ha de que posar un “broker” que realitzi 

l’operació, aquest tema per si sol podria ser tot un projecte, el deixem, si de cas, pel 

segon cicle.
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5. Conclusions

Penso que l’objectiu principal de posar en pràctica tots els coneixements adquirits du-

rant els estudis s’ha assolit plenament. El projecte ha fet ús especialment dels concep-

tes estudiats en les àrees de: 

 Enginyeria de programari.

 Fonaments de programació .

 Programació orientada a objecte.

 Bases de dades.

 Tècniques de desenvolupament de programari

 Interacció humana amb els ordinadors.

Com a producte final hem construït una petita part d’una banca electrònica molt similar 

a les que podem veure avui dia per Internet. Amb una mica més de temps s’haurien 

pogut acabar de desenvolupar la resta d’operatòries que estan vinculades a un compte 

corrent i que detallo en el capítol anterior “Línies obertes”. 

Hi ha alguns temes relatius a la seguretat que no s’han considerat i que en el món real 

necessàriament s’hauríem d’haver tingut molt presents, els principals són:

 Xifrat de comunicacions entre el servidor del banc i els seus clients. Utilitzar 

protocols segurs com https i ssl. (molt senzill d’implementar, només cal adquirir 

un certificat e instal·lar-lo en el servidor IIS).

 Un talla focs o “firewall” per protegir els equips amb adreces ip públiques també 

seria necessari, si més no, implementar un filtrat de paquets en el “router” i 

permetre l’accés des de l’exterior només a determinades màquines i a determi-

nats ports.

 La Llei espanyola de protecció de dades obliga a xifrar els camps referents a 

contrasenyes i per tant la columna “password” de la taula usuari no podria estar 

en clar.
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Mencionar que les classes que s’han construït estan pensades per resoldre el projecte 

en qüestió i són poc genèriques.

Per construir la interfície d’usuari s’han seguit les indicacions estudiades en 

l’assignatura d’interacció humana amb els ordinadors. Ara caldria que un dissenyador 

gràfic la fes més atractiva.

Les eines emprades per dur a terme el projecte són d’absoluta actualitat i plenament 

vigents en el mercat, mèrit aquest de la Universitat Oberta de Catalunya que ho ha fet 

possible.

Agrair molt sincerament el suport donat pel nostre consultor Jordi Ceballos, que en tot 

moment ha estat al nostre costat orientant-nos i solucionant-nos tots els problemes 

que pel camí anaven sorgint. 

Per acabar diré que ha estat un treball molt interessant i que tota la feinada que ha 

donat, que ha sigut molta, s’ha vist recompensada pels resultats obtinguts i 

l’experiència adquirida en l’entorn .NET.



Banca Electrònica amb .NET
Universitat Oberta de Catalunya Memòria
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Pedro Nardi Novellas

49 de 49

6. Bibliografia

Jaume Sistac Planas, “Bases de dades I”, UOC 2002, ISBN:84-8429-586-9

Benet Campderrich Falgueras, “Enginyeria del programari I” UOC, ISBN:84-8429-

121-9

Fatos Xhafa, “Tècniques de desenvolupament de programari” UOC 2002, 

ISBN:84-8429-503-6

Stephen Walteher, “ASP.NET al descubierto”, Prentice Hall 2002, ISBN: 84-205-

3472-2

Robinson, Allen, Cornes, Glynn, Greenvoss, Harvey, Nagel, Skinner, Watson, “Pro-
fesional C# 2ª Edición”, Danypress 2002, ISBN:8493272027

Bill Evjen, Jason Beres, “El libro de Visual Basic .NET”, Anaya Multimedia 2002, 

ISBN: 84-415-1355-4

Keith Franklin, “Visual Basic.NET para desarrolladores”, Prentice Hall 2002, 

ISBN:0-672-32089-4

Alberto Delgado Garrón, “Microsoft SQL Server 6.5”, Prentice Hall 1997, ISBN:84-

8322-021-0

Booch, Rumbaugh i Jacobson, “El lenguaje unificado de modelado” Addison Wes-

ley 1999, ISBN:84-7829-028-1

Microsoft “msdn library” http://msdn.microsoft.com


