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La presentació esta dividia en les 

següents parts:

1. Introducció

2. Objectius

3. Funcionalitats

4. Disseny responsiu

5. Projecció a futur

6. Conclusions
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1
INTRODUCCIÓ

La digitalització a les empreses és un tema que està a l’ordre del

dia i la transformació digital s’ha convertit en obligatòria per les

empreses que van néixer en un món analògic, ja que, d’això

depèn la seva supervivència en l’actualitat.

D’aquí neix la idea o necessitat de desenvolupar un sistema per

facilitar la gestió de petites empreses, una aplicació web on

aquests petits negocis disposin de les eines necessàries per a

l’administració i gestió del dia a dia, i que, en definitiva s’animin a

actualitzar-se d’una vegada.

Més concretament ens em centrat en perruqueries i centres

d’estètica.
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2 
OBJECTIUS

◦ Desenvolupar una aplicació web capaç de gestionar perruqueries o 

centres d’estètica

◦ Gestió de clients, cites, proveïdors, deutes, inventari, vendes, etc

◦ Que es pugui accedir des de qualsevol navegador, ja sigui amb un 

ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil

◦ Que la pàgina d’autenticació sigui segura

◦ Aconseguir un disseny coherent en tota l’aplicació web

◦ Aconseguir que la interfície d’usuari sigui fàcil d’utilitzar per a qualsevol 

classe d’usuari, inclús pels no experts

◦ Obtenir un bon rendiment i una bona experiència d’usuari quan 

s’accedeixi a l’aplicació web des de dispositius mòbils o tauletes
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3
FUNCIONALITATS
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4
DISSENY 

RESPONSIU

El disseny responsiu és aquell que adapta els continguts del

web i els reordena segons el suport amb el que ho visualitzem.

És a dir, estarem davant d'un disseny responsiu si navegant

amb un mòbil o tauleta, trobem que el disseny de la pàgina ha

canviat de mida o ha modificat la seva distribució respecte si ho

mirem amb l'ordinador i, d'aquesta manera, permet què els

continguts es presentin correctament.
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Pàgina d’inici de sessió
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Ordinador portàtil Telèfon mòbil



Pàgina per gestionar els clients
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Ordinador portàtil Tauleta



5
PROJECCIÓ 

A FUTUR
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◦ Implementar l’apartat de compres

◦ Que els clients finals puguin accedir a la pàgina web per consultar i 

demanar cita

◦ Afegir més informació al calendari o agenda

◦ Que es pugui triar un mes o any en concret a l’hora d’exportar l’agenda

◦ Donar la possibilitat d’importar productes/serveis o clients

◦ Creació de plantilles per impressió de vendes (tiquets, factures, etcètera)

◦ Donar la possibilitat d’enviar les vendes als clients per correu electrònic

◦ Implementar un apartat per realitzar abonaments o devolucions de 

material

◦ Implementar un apartat de màrqueting, des d’on l’empresa pugui captar i 

fidelitzar clients

◦ Afegir la forma de pagament “Val descompte”



6
CONCLUSIONS
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◦ L’objectiu principal es va dividir en diferents objectius que s’han 

assolit correctament, juntament amb les fites de la planificació i el 

temps acordat

◦ S’han aconseguit implementar tots els requisits establerts en la fase 

de definició del projecte, obtenint així una aplicació web funcional

◦ A més d’aprofundir en algunes eines de desenvolupament que ja 

coneixia, he descobert el framework Bootstrap, que m’ha resultat 

molt útil a l’hora d’aconseguir un disseny que s’adapti a qualsevol 

dispositiu

◦ Treballar en aquest projecte, ni que ha requerit una gran dedicació, ha 

resultat molt enriquidor i satisfactori



😉
Moltes gràcies per la seva atenció!


