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Segons la tendència actual, els bancs estan virtualitzant els seus serveis oferint des 

dels qualsevol mena de dispositiu accés segur a la operativa del client. D’aquesta 

manera es summament rellevant pel funcionament dels bancs que el client pugui 

gestionar i veure totes les operacions sense necessitat d’apropar-se a la oficina 

bancària. De fet, és així, s’automatitza el servei i s’és més eficient a l’hora. 

L’objectiu del treball és veure l’estat global i detallat de la posició del client en el banc 

en unes poques planes informatives, incloent l’estat d’ingressos i despeses, rebuts 

domiciliats, targetes i altres productes contractats com hipoteques i préstecs. On es 

pot gestionar, millorar i ajustar operacions dels clients a possibles necessitats futures. 

També com a mètode per rebre documentació de la entitat i com a mètode de 

comunicació de novetats, resums fiscals, legals, reglamentaris o publicitaris del banc. 

Per portar a terme aquest objectiu, mitjançant un procés d’iteració basat en prototipus, 

s’ha preparat un sistema gestor de bases de dades basat en MongoDB separat de la 

interfície pel client mitjançant un servei web. S’ha preparat un sistema de interfície 

textual entre el servei web i la base de dades per interactuar amb les taules dels 
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clients i consultar i modificar les dades corresponents. Finalment s’ha construït un 

prototipus de front-end (client) per mostrar l’actuació del sistema “Single View”. 

D’aquesta manera l’interès de la rendibilitat del banc es mostra al client com una 

comoditat cap a ell i no pas com una retallada de l’atenció al client. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

 

According to the current tendency, banks are virtualizing their services by 

offering, from any type of device, secure access to the client's operations. In 

this way, it is extremely relevant for the operation of the banks that the client 

can manage and see all operations without having to approach the bank office. 

In fact, this is how the service is automatized and is more efficient at the time. 

The purpose of the work is to see the global and detailed status of the 

customer's position in the bank in a few informative sheets, including the 

statement of income and expenses, direct debit, cards and other products 

contracted as mortgages and loans. Where you can manage, improve and 

adjust customer operations to potential future needs. Also as a method to 

receive documentation of the entity and as a method of communication of 

news, fiscal, legal, regulatory or advertising summaries of the bank. 

To accomplish this goal, through a prototype-based iteration process, a 

MongoDB-based database management system was prepared separately 

from the client interface through a web service. A textual interface system has 

been prepared between the web service and the database to interact with the 

clients' tables for consult and modify the corresponding data. Finally, it was 

built a prototype of front-end (client) to show the performance of the "Single 

View" system. 

This way, the interest of the bank's profitability is shown to the client as a 

comfort to him and not as cutbacks for customer service. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 

1.1 Context i justificació del Treball 
 

En l’actualitat, és possible trobar aplicacions de entitats financeres que mostren 

un resum general de l’estat dels comptes i del productes vigents del client, el que 

es denomina “Single View” o “Vista 360”. 

Segons la tendència actual, els bancs estan virtualitzant els seus serveis oferint 

des dels qualsevol mena de dispositiu accés segur a la operativa del client. 

D’aquesta manera es summament rellevant pel funcionament dels bancs que el 

client pugui gestionar i veure totes les operacions sense necessitat d’apropar-se 

a la oficina bancària. Sense cap mena de dubte l’interès de la rendibilitat del banc 

s’ha de mostrar al client com una comoditat cap a ell i no pas com una retallada 

de l’atenció al client. De fet, és així, s’automatitza el servei i s’és més eficient a 

l’hora. 

Aquesta tendència cap a la eficiència en els serveis suposa un repte pels 

enginyers per donar tants serveis com sigui possible i de la manera més ràpida, 

sostenible (en quant a l’escalabilitat) i satisfactòria pel client. 

En l’actualitat, el valor del temps ha crescut molt, les gestions que es duen a  

terme habitualment es fan des de l’ordinador o el mòbil, i s’acostuma a recolzar-

se en aplicacions que ajudin en el dia a dia, així que l’interès en el 

desenvolupament d’una aplicació d’aquesta mena és atractiu tant des del punt 

de vista formatiu com en el professional. La posada en marxa d’un sistema de 

gestió de comptes i serveis financers amb MongoDB és fàcilment exportable a 

projectes empresarials reals, el que dona un valor i perspectiva clars i 

interessants de cara a projectes professionals futurs, ja que l’emmagatzematge 

amb bases de dades NoSQL presenta avantatges notables en quant a 

escalabilitat, rapidesa, flexibilitat i rendiment. 
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Ús actual: 

Quan s’efectua una cerca a la Wikipèdia pel terme ‘Single customer View’ s’obté 

la següent definició:  “A single customer view, also known as propensity 

modeling[PMODEL] is an aggregated, consistent and holistic representation of the 

data held by an organization about its customers that can be viewed in one place, 

such as a single page.” 

És a dir que en un sol full es plasmarà tota la informació que es posseeix respecte 

al client. Originalment pensat per l’anàlisi estadístic[CHEN] del comportament dels 

clients[CAMPAIGN] i la seva aplicació al camp de les vendes  i el màrqueting, en els 

últims temps s’ha traslladat també al disseny d’interfícies d’usuari quan aquest 

necessita l’accés a una varietat de serveis que depenen de les seves dades. 

El SCV usat d’aquesta manera, com a tàctica de personalització del client, 

proveeix de fonaments precisos per la comunicació i les campanyes de 

màrqueting efectives ja que permetrà una segmentació intel·ligent dels clients. 

Això redundarà en una millora de l’experiència del consumidor i augmentarà les 

taxes de conversió, és a dir, les ventes finals. Val a dir, que la implementació 

d’aquest sistema pot ser molt difícil en companyies amb sistemes informàtics 

llegats, donada la gran complexitat d’integració d’aquestes. Tanmateix, 

l’avantatge que suposa un SCV exitós, justifica l’esforç .[BOTIBOL] 

A dia d’avui però, es troba cada dia més implantat i en àmbits molt diversos. 

Context d’ús: 

Segons les estadístiques del INE pel 2018, les persones (de 16 a 74 anys) que 

han usat Internet al menys un cop per setmana en els últims 3 mesos és del 

82,5% i les que ha comprat es situa en un 43,5%. [INE]. A més, segons les dades 

de la Fundación Telefónica “Sociedad Digital en España” [TEL](p103), al 2017 el 

54,6 % dels usuaris ja feien servir la banca electrònica entre els serveis utilitzats 

per internet. Si es tracta de connexions des del ordinador, el percentatge puja 

(pel 2017) al 59,8%. 

S’observa que no hi ha influència en el sexe del usuari, encara que sí en el nivell 

d’estudis[INE2], causant que a nivells d’educació secundària i superior tant l’ús com 

la compra és molt més elevat, major al 90% en la connexió i als voltants del 70% 

en la compra. 

Així doncs, es segueix observant creixement a la tendència de estar connectat i 

fer ús d’internet, comprant i fent ús de la banca ‘online’. 
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Beneficis potencials 

Els beneficis d’aquesta manera d’organitzar la informació i el seu l’accés són 

bàsicament les ja anomenades: personalització del client, comunicació, 

màrqueting i vendes vers l’usuari i que serveixen tant a l’organització com al 

usuari final, sent una mena de ‘quid pro quo’.  

   
 

1.2 Objectius del Treball 
 

 1- Investigació sobre l’estat del art. 

Investigació sobre aplicacions i sistemes “Single View” actuals. S’observaran 

distints sistemes i implementacions web i mòbil relacionats amb aquest concepte. 

Context, tecnologies i aplicacions en les que es pot trobar. 

2- Disseny. 

Disseny de mock-ups front-end i esquemes de la base de dades i l’aplicació. 

3- Definició i codificació de la base de dades. 

Construcció d’una arquitectura de persistència pels objectius concrets que el 

disseny previ exhibeixi. 

4- Construcció de la interfície. 

Construcció de mètodes d’accés a les dades tal com es demanen i de modificació 

d’aquestes, els sistemes NoSQL depenen de la codificació de l’aplicació ja que 

no fan servir estàndards, en el seu cas MongoDB aporta la seva interfície que 

haurà de ser adaptada pel ús de l’aplicació. 

5- Construcció del prototipus. 

Prototipus d’un sistema per mostrar les dades i la visió global, simulant una 

posició global de client per una entitat financera. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Descripció de la metodologia emprada en el desenvolupament del projecte: 

En la investigació sobre l’estat de l’art s’ha analitzat diferents aplicacions web i 

mòbil, tant d’entitats financeres com asseguradores pròximes al cas d’us del 

client 360º. Quines problemàtiques resolen i com es mostren. Quines tecnologies 

són usades i, si escau, com han evolucionat. 

Per obtenir un producte final cal saber quines característiques són necessàries 

o quines seran útils, així doncs a la fase de disseny es valora quines són les 

idònies pel projecte i es perfilen quines seran les que seran finalment 

implementades. Es creu que la part de front-end ha de ser esbossada per tenir 

la comprensió de quines característiques d’implementació i de model seran 

necessàries per la persistència. Definició dels casos d’ús finals. Amb aquest 

coneixement es podrà dissenyar la capa de persistència. 

La capa de persistència consisteix en una base de dades, concretament 

MongoDB i es farà servir el seu idioma de consultes per la seva creació i la seva 

població amb dades de mostra fent servir patrons d’arquitectura de programari 

adients, com MVC. 

La construcció de la interfície estarà indicada en la fase de disseny. Cal una 

comunicació efectiva entre l’aplicació i la font de dades, per aquest fi són 

necessaris mètodes d’accés específics per les consultes requerides al front end. 

El front-end s’ha implementat amb llibreries JavaFX per aplicacions d’escriptori. 

Donada la complexitat inherent d’aquesta mena d’aplicacions finalment s’ha 

escollit  aquest marc de treball per la facilitat de construcció de la interfície amb 

Scene Builder. La complexitat segueix existint però és possible imitar una 

aplicació web o Mobile sense les particularitats i extensió d’aquestes tenint però 

accés a les dades amb facilitat. 

Altres tecnologies han estat descartades o bé per la seva complexitat 

(Python/Qt) o per la necessitat de construir de  zero tot un sistema d’interfície 

(Python/TKinter). Opcions web conegudes com Stripes/jsp, 

SpringBoot/ThymeLeaf, JEE/xhtml són molt professionals però queden fóra 

del abast del objectiu per la càrrega de treball de la seva implementació. 

En el seu lloc, l’hereu de les llibreries awt i Spring de Java, JavaFX, serà 

suficient per la construcció d’un prototipus funcional. 
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1.4 Planificació del Treball 
 

Planificació o pla de recerca del projecte: 

El diagrama de Gantt il·lustra la duració de les PACs i la majoria de les tasques 

que es requeriran. 

 

EINES REQUERIDES 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eina Disponibilitat 

Ordinador amb accés a Internet Si. 

Accés a articles de documentació i Treballs de Fi 

de Grau i de Màster. 

Si. Cerca de bases de dades i revistes a la Biblioteca 

Virtual de la UOC. ‘La Biblioteca de la UOC i el teu 

Treball Final d'Estudis’. 

Eines de disseny 

Sketch per la creació dels mock-ups. 

Visio pels diagrames d’arquitectura de l’aplicació. 

Per la planificació s’ha usat Microsoft Project 2013. 

Eines de desenvolupament de programari. 

Segons la decisió final de la implementació s’ha usat 

PyCharm per Python i IntelliJ IDEA per Java. Scene 

Builder 2.0 per la GUI de JavaFX. Per observar la base 

de dades MongoDB s’ha fet servir Robo 3T 

Taula 1: Eines requerides 

Il·lustració 1: Diagrama de Gantt 
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Calendari per tasques  
 

 

Modificació del calendari per tal d’adequar-lo a la disponibilitat dels recursos. 

Només hi ha apuntats al autor i un PC. Al haver-hi disponibilitat complerta, un 

horari diari de treball de 2 hores entre setmana i tot el cap de setmana (26 hores 

a la setmana o més) es el que més s’aproximarà a la realitat, sense gairebé cap 

impacte de les “vacances”, per inexistents. La suma total arriba a les 300 hores 

per la totalitat del projecte. 

  

Il·lustració 2: Calendari de tasques 
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Recursos i seguiment: 

Detall amb l’assignació de temps per a cada tasca i el seguiment en la línia 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tasques: 

Detall de 

 

Informació de Costos hipotètics: 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3: Recursos 

Il·lustració 4: Costos 
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El cost s’ha calculat segons el conveni col·lectiu de consultories[CONV] per un 

analista de sistemes, cost hora 14€ * 300 hores. 

En realitat no hi ha previst cap cost afegit, i el preu només és una estimació. No 

es suposa que la creació i publicació de tests ocasioni cap despesa. Tampoc es 

suposa que la contribució del esforç dels possibles usuaris sigui remunerada, 

sinó voluntària. 

 
 
  

 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

 1- Investigació sobre l’estat del art. 

Investigació sobre aplicacions i sistemes “Single View” actuals. 

2- Usuaris, context, tasques i disseny. 

Descripció detallada de l’abast del projecte, mostrant el context d’utilització, 

l’usuari objectiu i les tasques que es portaran a terme. El disseny de l’arquitectura 

del programari i de la interfície vers l’usuari també son productes obtinguts. 

3- Bootstrap de la base de dades. 

Un cop delimitades les tasques i les responsabilitats de disseny global, s’ha 

preparat un sistema de bootstrap per arrencar la base de dades conforme a una 

estructura donada de documents. Hi pertany tant el codi de creació com els 

documents MongoDB generats. 

4- Servei Web amb la façana d’accés a les dades. (Back-End Python/Flask) 

Construcció d’un servei web que mitjançant una façana REST proveeix mètodes 

d’accés i de modificació a les dades. Els sistemes NoSQL depenen de la 

codificació de l’aplicació ja que no fan servir estàndards, en aquest cas MongoDB 

aporta la seva interfície que ha estat adaptada pel ús de l’aplicació. El producte 

obtingut és un projecte Python de l’aplicació IDE PyCharm anomenat Rest360. 

5- Programa client. 
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Aquest és el prototipus d’un sistema per mostrar les dades i la visió global, 

simulant una posició global d’un client en un banc. El producte obtingut és un 

projecte JavaFX de l’aplicació IDE IntelliJ IDEA anomenat Front360. 

 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
 

Estat del art: 

Investigació sobre aplicacions i sistemes “Single View” actuals. 

 

Usuaris i context d’us: 

Perfils d’usuari i investigació contextual en aplicacions comercials. 

 

Anàlisi de Tasques: 

Tasques desenvolupades i escenaris d’ús previstos per al projecte. 

 

Arquitectura de l’aplicació: 

Fluxos d’interacció amb l’aplicació i components involucrats en la lògica de 

negoci del programari. 

 

Disseny del Client: 

Mock-up (esbós) de les funcionalitats que el client ha de presentar per a la 

interacció amb l’usuari. 

 

Descripció de la base de dades: 

Execució del bootstrap (mode Standard i mode Ad-Hoc). Documents tipus de la 

base de dades. 

 

Implementació: 

Desenvolupament del programari en les dues vessants, Servidor i Client (o Back-

End i Front-End) 

 

Escenaris i execució: 

Mostra de l’execució de les tasques assignades. 
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2. ESTAT DEL ART 
 

 

2.1 Context de l’aplicació. 

El sistema  ‘Single customer View’ s’està estenent en aplicacions web que 

necessiten mostrar dades del usuari de manera directa i clara ja sigui perquè la 

lògica de negoci de l’aplicació es vegi millorada així, o perquè sigui la missió 

principal de l’aplicació. 

En l’apartat 2.5 es mostren les dues vessants. BBVA ha implantat aquest sistema 

de manera que millora la interacció del usuari i mostra en tot moment la 

informació precisa. En l’altra vessant podem trobar a Línea Directa, que té una 

web molt utilitària, que l’usuari només utilitzarà molt de tant en tant i cal que no 

sigui complicada, que mostri el que realment necessita, ja que pot tractar-se 

d’una emergència o un problema greu.   

Com a contrapunt també s’exposa el cas del Banc Sabadell, que ignora aquest 

paradigma. 

 

 

 

2.2 Context d’utilització. 

Com s’indicava anteriorment, aquesta mena d’aplicacions són molt populars, en 

el sentit que hi ha molts usuaris distints i de diferents perfils que les fan servir 

donat que es tracta d’aplicacions generalistes. Això però, no treu que pugui ser 

aplicat en qualsevol aplicació particular, concreta o minoritària, aquest 

paradigma sigui un avantatge. Si l’usuari necessita l’accés i la interacció amb 

dades i serveis, aquest resulta un sistema molt efectiu.  

 

 

 

2.3 Tecnologia. 

2.3.1. Front-End. 

WEB: Les tecnologies de construcció d’interfícies són variades. En l’entorn Web 

s’anomenen tecnologies de Front-End aquelles que s’utilitzen de la part del client 

i principalment als navegadors. Són  per exemple: HTML, CSS JavaScript, 

JQuery, Ajax, BootStrap, Angular i un extens conjunts de marcs de treball 

JavaScript. La més estesa és però, Bootstrap un marc de treball HTML + CSS + 

JS[WAPP] 
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Mobile: Aquestes tecnologies fan servir plantilles de construcció XML a Android 

i programàticament  i mitjançant editors WYSIWYG a iOS. 

Desktop: Diferents llibreries s’usen per construir les interfícies, les quals depenen 

en gran mesura del llenguatge de programació en el que es construeix l’aplicació. 

Podem trobar QT per C++ , Python i JavaScript.. JavaFX d’Oracle o WPF i XAML, 

una especificació XML per interfícies d’usuari, que són opcions de Microsoft, 

entre d’altres.  

Aquestes tecnologies permeten la comunicació del usuari amb les dades 

allotjades als servidors de forma interactiva i àgil. 

En el cas de la construcció del prototipus, finalment es triarà el marc de treball 

JavaFX, per la seva senzillesa, en la secció de la implementació es desgranen 

les raons per aquesta decisió. 

 

2.3.2 Back-End 

La construcció de sistemes ‘Single View’ suposa principalment l’accés a diferents 

tipus de dades, estructurada particularment cada una d’elles segons el seu 

origen, i que no té perquè ser compatible amb d’altres. Principalment en entorns 

de Big Data, és habitual obtenir dades desestructurades que tinguin interès de 

ser relacionades amb el client, com comentaris a les xarxes socials, per exemple. 

El tractament de les dades i els fluxos de treball els porten a terme les bases de 

dades i els programes de la banda del servidor, els que constitueixen el Back-

End.[WEBFR] 

La quantitat de tecnologies per back-end és molt gran. Les principals podem dir 

que estan basades en llenguatges de programació .NET, Ruby, PHP i 

JavaScript. [WAPP] 

En quant a bases de dades, en l’actualitat la principal respecte a les aplicacions 

web és MySQL, una base de dades relacional amb més del 90% de presència, 

a continuació Firebase, la base de dades REST NoSQL de Google per usuaris 

web i Mobile, i finalment MongoDB, base de dades NoSQL lliure i basada en 

documents. [WAPP2] 

Per portar a terme aquest objectiu, es prepararà un sistema gestor de bases de 

dades basat en MongoDB i es prepararà un sistema de interfície textual per 

interactuar amb les taules dels clients i consultar i modificar les dades 

corresponents.  
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2.4 Aplicacions. 

 

Segons la tendència actual, els bancs estan virtualitzant els seus serveis oferint 

des dels qualsevol mena de dispositiu accés segur a la operativa del client.  

 

 

Exemples per àrees d’interès: 

 

 

Eines de Negoci:  

Single View Builder [SVBUILDER](Microsoft Dynamics) 

 

CRM:  

Oracle E-Business Suite CRM Software, SalesForce, Experian ConsumerView, 

Simplicity 

 

Bases de dades:  

Oracle (Oracle Inbound, Oracle Scripting) , MongoDB 
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2.5 Anàlisi de SCV per bancs: 
 
 

Banc BBVA:  
 
 
Ingressos i despeses:    Anàlisi: 

 

  

 

 

 

 Patrimoni: 

 

 

 

 

 

 Ofertes personalitzades i gestió de comptes i targetes: 
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 Ofertes de préstecs i posicions amb el banc: 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoració: 

Aquesta pàgina resumeix directament i amb claredat les seccions que són més 

properes al client, les que fa servir habitualment i les que són més importants 

tant pel banc com pel usuari. Les opcions estan a la vista i no hi ha una 

aclaparadora plètora de detalls. És fàcil d’interactuar.  

 

 

 

Banc Sabadell:  

  

 Inici:  
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 Comptes: 

  

 Targetes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Préstecs i Finançament: 
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 Impostos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoració: 

La estructuració de la informació d’aquest lloc és quadriculat (en forma de graella 

de pestanyes horitzontals i verticals), és molt extensa i mostra tots el possibles 

serveis i operatives que el banc ofereix. No és una vista 360º, ja que no ofereix 

informació agregada i holística en una sola pàgina. És una vista més tradicional 

i molt detallada. 

 

Assegurances Línea Directa: 

  

 Inici 
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 Parts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assistència: 

 

 

 

 

 

 

 Documentació: 
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 Valoració: 

La pàgina ofereix d’un sol cop d’ull informació agregada i dóna visió de totes les 

posicions del client a la seva organització en un sol full. Resumeix amb claredat 

i brevetat i mostra els seus serveis amb eficàcia, és una vista 360 molt efectiva.    

 

 

2.6 Valoració. 

Encara que totes les pàgines no són vistes 360 o no són de bancs, sí que donen 

una idea de la capacitat que té aquest enfocament per sintetitzar la presentació 

i l’accés a les dades i operacions. Per tal de portar a terme un disseny satisfactori, 

es presentaran una sèrie de tasques a usuaris per tal de valorar la capacitat del 

sistema i per decidir la implementació d’aquestes segons els resultats que 

semblin més encoratjadors. 
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3. USUARIS I CONTEXT D’US  
 

 
 

3.1 Perfil d’usuari. 

Segons hem esbrinat a la secció de ‘Context d’utilització’ sabem que l’ús 

d’aplicacions web d’aquesta mena és generalitzat i que apunta a la saturació, és 

a dir que tothom que sigui capaç d’estar connectat ho estarà. Per tant, els usuaris 

finals seràn de tot tipus i de qualsevol edat. Aquestes eines ja són habituals per 

tothom, i a cada any seràn més i més presents. A més, el número d’oficines es 

va reduïnt cada any, ja que les entitats financeres segueixen buscant la màxima 

eficiència.  

 

3.2 Context d’ús. 

L’ús funcional de l’aplicació està enfocat a una pàgina web amb poques planes i 

amb tota la informació del usuari molt condensada i accessible. 

L’usuari no necessita més coneixements que la navegació per internet bàsica 

per operar amb la interfície i clicar als enllaços que es presenten. 

L’ús habitual és el d’un usuari sense coneixements específics que s’adreça al 

seu banc per operar amb les seves comptes i que fa servir un navegador 

d’internet. 

 

Context d’us 

Perfil Client 

Usuari Particular 

Nivell Social Sexe Indistint 

Edat A partir de 18 anys 

Nivell Formatiu Estudis Qualsevol nivell 

Coneixements informàtics Ús de navegador 

Nivell Tècnic Maquinari requerit Qualsevol amb navegador 

Connexió requerida La pròpia del aparell 

Programari requerit Navegador actualitzat 

Lloc i Freqüència Arreu i en qualsevol moment. 
Taula 2: Context d'ús 

 

3.3 Investigació Contextual. 
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P1: Pau, menor de 25 anys, home. Treball a 

temps parcial. 

P2: Anselm, 38 anys, Graduat. Ingressos 

mitjans-alts. 

Hores al dia: 1 Hores al dia: 3 

Ha comprat l’últim mes  Ha comprat l’últim mes  

Client BBVA Client Banc de Sabadell 

Chrome Chrome, Firefox 

Facebook, Instagram, Whatsapp Linkedin ,Twitter, Whatsapp 

            

Windows 10  Mac OS 

Taula 3: Investigació Contextual 

Tasca 1: Veure Moviments 

P1:      BBVA P2:      Banc Sabadell 

T1.1 

Enllaç directe al resum inicial 

 

 
 

Enllaç a secció de comptes 

T1.2 

Presentació amb altres enllaços 

 

 

  

 

Valoració: Veure Moviments. (1 a 5) 

Facilitat: 5 

Eficàcia: 5 

Satisfacció: 4 

Opinió: Fàcil directe i sense pèrdua. 

Facilitat: 3 

Eficàcia: 3 

Satisfacció: 3 

Opinió: Navegació complicada, mala connexió, moltes 

opcions. 
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Tasca 2: Registrar domiciliació de pagament 

T2.1 

Hi ha enllaç des del Inici  S’ha d’usar el sub-menú fóra del inici 

T2.2 

  
des del menú 

T2.3 

  

 

T2.4 

  

  

Valoració: Registrar domiciliació de pagament. (1 a 5) 

Facilitat: 4 

Eficàcia: 4 

Satisfacció: 4 

Opinió: Tenint la documentació és fàcil. 

Facilitat: 4 

Eficàcia: 4 

Satisfacció: 4 

Opinió: Tenint la documentació és fàcil. 

Tasca 3: Modificar el límit de compra de la targeta 

T3.1 

Hi ha enllaç des del Inici S’ha d’usar el sub-menú fóra del inici 
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Valoració: Pagament “on-line”. (1 a 5) 

Facilitat: 5 

Eficàcia: 5 

Satisfacció: 5 

Opinió: ràpid i directe. 

 

Facilitat: 3 

Eficàcia: 2 

Satisfacció: 2 

Opinió: poc visible i difícil. 

 

Tasca 4: Amortització de préstecs 

T4.1 

Enllaç damunt la presentació inicial S’ha d’usar el sub-menú fóra del inici 

 

 

Valoració: Generar comentaris sobre la compra. (1 a 5) 

Facilitat: 4 

Eficàcia: 5 

Satisfacció: 4 

Opinió: Clar. 

Facilitat: 4 

Eficàcia: 5 

Satisfacció: 4 

Opinió: Clar. 
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3.4 Context d’ús - Valoració. 

Un cop analitzades i valorades les distintes opcions de presentació dels bancs, 

podem dir que la vista del BBVA és una auténtica ‘Single View’. Cerca en tot 

moment l’accés fàcil, intuïtiu i clar a cada una de les necesitats que tindrà el 

client, donant tota la informació resumida i els accessos que poden caler en cada 

moment.  

Pel contrari, al Banc de Sabadell, encara que hi ha tantes funcionalitas o més 

com a l’anterior banc aquesta no es mostra des d’un lloc centralitzat. El sistema 

de ‘grid’ i pestanyes vertical i horizontal permet una classificació taxonòmica però 

no servirà per agregar informació ni per oferirla conjuntament ni amb propósits 

aprofitables més enllà del accés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ANÀLISI DE TASQUES  
 

 

4.1 Tasques. 

Es presenten una col·lecció reduïda d’operacions a efectuar des dels sistemes 

presentats. Aquests es valoraren a continuació per part d’alguns usuaris. No es 

presenten les opcions de registre ni de login per ser alienes al objectiu del treball. 

Donat que les operatives que s’efectuen en un banc són moltes i variades, s’ha 

escollit una mostra d’operacions representativa de la interacció amb el banc. 

Concretament les tasques han estat: 

Operacions generals: 

Tasca 1: Veure el resum de comptes, targetes i prèstecs, més despeses i 

ingressos.(Vista 360) 

Operacions amb comptes: 

Tasca 2: Veure moviments per cada compte. 
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Tasca 3: gestió de rebuts.  

 Tasca 3.1: modificar el compte de pagaments  de rebuts domiciliats. 

 Tasca 3.2: registrar un nou pagament domiciliat. 

Operacions amb targetes: 

Tasca 4: veure pagaments per cada targeta. 

Tasca 5: modificar límits la targeta. 

 Tasca 5.1: modificar límit de compra. 

 Tasca 5.2: modificar límit d’efectiu. 

Operacions amb préstecs i hipoteques: 

Tasca 6: veure pagaments. 

 Tasca 6.1: veure amortitzacions. 

 Tasca 6.2: veure estats. 

Tasca 7: amortitzar. 

 Tasca 7.1: amortitzar minvant la quota mensual. 

Tasca 8: pagament de factures mensuals del prèstecs. 

 Tasca 8.1: pagament de la primera factura amb estat no pagat del prèstec 

 seleccionat. 

 

Justificació: 

Per tal de mostrar el comportament d’un sistema d’aquesta mena, basat en 

NoSQL s’ha desenvolupat la descrita funcionalitat. S’ha eliminat algunes opcions 

un cop s’ha construït el disseny del Client i de la base de dades. No s’ha inclòs 

la possibilitat d’efectuar transferències ja que la complexitat augmentava 

considerablement. En el seu lloc si que s’ha afegit la possibilitat del pagament de 

factures de préstecs contractats, ja que il·lustra la manera d’efectuar operacions 

aparentment senzilles a una base de dades relacional, ja que actualitza la 

informació tot d’una i automàticament. Però que en una base de dades NoSQL, 



25   

és el programador que ha d’efectuar totes les actualitzacions a tots els 

documents dependents, aportant una complexitat agregada però necessària. 

 

4.2 Escenaris d’ús. 

Es presenten determinats escenaris d’ús que han estat implementats. 

Escenari 1 

Tasca Tasca 1 – Veure moviments 

Objectiu Veure moviments dels comptes. 

Personatge Pau, client menor de 25 anys, home. Treball a temps parcial. 

Usa un portàtil per navegar. 

Descripció En Pau acostuma a donar una ullada als seus comptes per la 

tarda, de tant en tant. 

Context A casa amb un portàtil. 

Funcionalitats requerides Visibilitat de comptes, saldos i moviments. 

Granularitat de les tasques  Accés als comptes agrupat 

 Saldo 

 Moviments d’un compte 

Taula 4: Escenari d'ús 1 

Escenari 2 

Tasca Tasca 3.2 – Registrar domiciliació de pagament 

Objectiu Permetre a un proveïdor el cobrament domiciliat. 

Personatge Teresa, casada i mare d’un fill petit, al atur. Cuida el nen que 

encara no va a l’escola. 

Descripció Han tancat l’oficina d’avall de casa, prefereix fer-ho per 

internet que anar lluny a fer cua. 

Context Fa servir el PC que hi ha al despatx de casa. 

Funcionalitats requerides Gestió de rebuts 

Granularitat de les tasques  Gestió de rebuts 

 Registre d’un nou rebut 

Taula 5: Escenari d'ús 2 

Escenari 3 

Tasca Tasca 5 – Modificar el límit de compra de la targeta 

Objectiu Establir nou valor de compra màxim per una targeta 

Personatge Anselm, 38 anys, Graduat en Enginyeria. Treballa a 30 Km 

de casa. 

Descripció Per tal d’evitar ensurts, ha decidit limitar les compres diaries 

de la targeta al mínim. 

Context Al treball en un PC de la feina. 

Funcionalitats requerides Gestió de targetes 

Granularitat de les tasques  Targetes 

 Gestió de Targetes 

Taula 6: Escenari d'ús 3 
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Escenari 4 

Tasca Tasca 7 – Amortització de préstecs 

Objectiu Avançar pagament en un préstec 

Personatge Silvia 41 anys, secretària, casada. 

Descripció En quant li arriba un éxtra de diners amortitza tant com pot 

per estalviar-se els interessos del banc. 

Context Amb la tableta des del sofà de casa. 

Funcionalitats requerides Gestió de Préstecs 

Granularitat de les tasques  Préstecs 

 Amortització 

Taula 7: Escenari d'ús 4 

Escenari 5 

Tasca Tasca 8 – Pagament de factures de préstecs 

Objectiu Efectuar el pagament d’una mensualitat en un préstec 

Personatge Silvia 41 anys, secretària, casada. 

Descripció El seu banc li permet la flexibilitat de pagar des d’un compte 

que li pertanyi , així que segons com va el més ho efectúa 

des d’un compte o des de l’altre.   

Context Amb la tableta des del sofà de casa. 

Funcionalitats requerides Gestió de Préstecs 

Granularitat de les tasques  Préstecs 

 Pagar Factura 

Taula 8: Escenari d'ús 5 
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5. ARQUITECTURA DE L’APLICACIÓ   
 

5.1 Fluxos d’interacció i capes. 

S’opta finalment per establir una estructura basada en el patró de disseny MVC 

(Model-Vista-Controlador) implementant una separació entre l’aplicació i les 

dades en forma de servei REST que serà l’únic que accedirà a les dades, donant 

una API per a que la interfície  que usin els controladors pugui interactuar amb 

la base de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici

Single View

Dades

Comptes Targetes Prestecs

Controlador

Interfície

API

Controlador

Interfície

Controlador

Interfície

Controlador

Interfície

Gestió de 

comptes

Gestió de 

Targetes

Gestió de 

Prèstecs

ESCENARI

INICIAL
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6. DISSENY DEL CLIENT  
 

6.1 Mock-ups dels escenaris descrits. 

Els escenaris proposats s’han esboçat per tal de donar una idea del prototipus 

que es vol construïr. Aquest disseny no era definitiu i s’ha iterat a mida que els 

dubtes, les proves i les consultes, ha acabat per donar el perfil definitiu. El 

disseny s’ha dibuixat amb l’eina ‘Sketch’ per Mac OS. 

 

 

 

ESCENARI 4

Gestió de 

Prèstecs

Controlador

Interfície

Moviments

Estat

Amortització

C

C

C

Dades

API
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 Escenari Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moviments 
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 Rebuts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Targetes 
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 Préstecs i Hipoteques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justificació: 

Com a sistema de Vista 360 ha estat necessari implementar algunes 

funcionalitats i aquest esbós ha estat la guia per desenvolupar cada una d’elles. 

Basant-se en aquesta, s’ha estructurat tant la base dades com els mètodes que 

serien precisos per obtenir aquests conjunts de dades. També, es clar, per 

dibuixar la interfície del client i per donar-li funcionalitat.  
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7. DESCRIPCIÓ DE LA BASE DE DADES  
 
 

7.1 Documents per a MongoDB. 

Els documents proposats a continuació observen el principi de desnormalització 

a la base de dades, encara que hi ha relacions entre documents per aquelles 

parts dels documents que varien en el temps i que, a més, s’incrementen sense 

mesura com els pagaments d’una hipoteca (centenars) o moviments d’un compte 

(ilimitats) .[AZU] 

 

Els documents continuació  exposats són els que definitivament s’han usat realment a la base de 
dades: 
 
Customer: { 
  "_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a177", 
  "id": "customer_00003", 
  "name": "Anselm Avril", 
  "password": "pass03", 
  "income": 2600, 
  "expenses": 1160, 
  "loans": [ 
    { 
      "name": "Best Loan", 
      "id": "mortgage_00001", 
      "type": "consumption", 
      "outstanding_amount": 106817.75 
    } 
  ], 
  "cards": [ 
    { 
      "name": "MASTERCARD", 
      "id": "card_00004", 
      "type": "credit", 
      "outstanding_amount": 116.66666666666667 
    }, 
    { 
      "name": "MASTERCARD", 
      "id": "card_00005", 
      "type": "credit", 
      "outstanding_amount": 333.3333333333333 
    } 
  ], 
  "accounts": [ 
    { 
      "id": "account_00003", 
      "type": "savings", 
      "owners": [ 
        { 
          "id": "customer_00003", 
          "name": "Anselm Avril" 
        } 
      ], 
      "balance": 1440 
    } 
  ] 
} 
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Account: { 
    "_id" : ObjectId("5cded3d57ec376b8b2f74aea"), 
    "id" : "account_00002", 
    "type" : "savings", 
    "balance" : -60.0, 
    "owners" : [  
        { 
            "id" : "customer_00002", 
            "name" : "Teresa Mason" 
        } 
    ], 
    "last_movements" : [  
        { 
            "id" : "mv_00012", 
            "id_account" : "account_00002", 
            "type" : "payment", 
            "date" : "04-02-2010", 
            "amount" : 800.0, 
            "balance" : 1700.0, 
            "concept" : "Amazon" 
        },  
        { 
            "id" : "mv_00013", 
            "id_account" : "account_00002", 
            "type" : "payment", 
            "date" : "04-03-2010", 
            "amount" : 600.0, 
            "balance" : 1100.0, 
            "concept" : "Booking" 
        },  
        { 
            "id" : "mv_00014", 
            "id_account" : "account_00002", 
            "type" : "payment", 
            "date" : "14-04-2010", 
            "amount" : 60.0, 
            "balance" : 1040.0, 
            "concept" : "Carrefour" 
        },  
        { 
            "id" : "mv_00015", 
            "id_account" : "account_00002", 
            "type" : "payment", 
            "date" : "21-04-2010", 
            "amount" : 1000.0, 
            "balance" : 40.0, 
            "concept" : "UOC" 
        },  
        { 
            "id" : "mv_00016", 
            "id_account" : "account_00002", 
            "type" : "payment", 
            "date" : "28-04-2010", 
            "amount" : 100.0, 
            "balance" : -60.0, 
            "concept" : "Wis" 
        } 
    ], 
    "domiciliation" : [  
        { 
            "next_date" : "16-06-2019", 
            "amount" : 30.0, 
            "beneficiary_name" : "Water Mills", 
            "id_domiciliation" : "dom_00004" 
        },  
        { 
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            "next_date" : "16-06-2019", 
            "amount" : 60.0, 
            "beneficiary_name" : "PowerLight", 
            "id_domiciliation" : "dom_00005" 
        },  
        { 
            "next_date" : "16-06-2019", 
            "amount" : 80.0, 
            "beneficiary_name" : "GO-Phone", 
            "id_domiciliation" : "dom_00006" 
        } 
    ] 
} 
 
Card: { 
    "_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a122", 
    "id": "card_00004", 
    "type": "credit", 
    "name": "MASTERCARD", 
    "amortization_method": "french", 
    "account_id": "account_00003", 
    "first_date": "01-01-2019", 
    "next_date": "01-05-2019", 
    "final_date": "01-12-2019", 
    "initial_capital": 200, 
    "outstanding_amount": 116.66666666666667, 
    "tin": 0.22, 
    "installment": 244.00000000000003, 
    "amount_amortised": 83.33333333333333, 
    "interests_paid": 18.333333333333332, 
    "total_months": 12, 
    "current_month": 5, 
    "limit_compra": 600, 
    "limit_efectiu": 3000 
  } 
 
Card_Payment: { 
  "_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a10c", 
  "id": "mov-card_00001", 
  "id_loan": "account_00001", 
  "movements": [ 
    { 
      "date": "03-02-2019", 
      "cuota": 51.666666666666664, 
      "amort": 41.666666666666664, 
      "interes": 10, 
      "tot_amort": 41.666666666666664, 
      "vivo": 458.3333333333333, 
      "month_num": 1, 
      "state": "paid" 
    }, 
    ..., 
    { 
      "date": "03-01-2020", 
      "cuota": 51.666666666666664, 
      "amort": 41.666666666666664, 
      "interes": 10, 
      "tot_amort": 500, 
      "vivo": 0, 
      "month_num": 12, 
      "state": "not_paid" 
    } 
  ] 
} 
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Loan: { 
  "_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a0e8", 
  "id": "loan_00002", 
  "type": "personal", 
  "name": "Your Loan", 
  "amortization_method": "french", 
  "account_id": "account_00002", 
  "first_date": "01-10-2019", 
  "next_date": "01-10-2019", 
  "final_date": "01-09-2023", 
  "initial_capital": 5000, 
  "outstanding_amount": 4908.25, 
  "tin": 0.085, 
  "installment": 1526.439462973365, 
  "amount_amortised": 91.75, 
  "interests_paid": 35.416666666666664, 
  "total_months": 48, 
  "current_month": 1 
} 
 
LoanPayment: { 
  "_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a0e6", 
  "id": "mov-loan_00001", 
  "id_loan": "account_00001", 
  "movements": [ 
    { 
      "date": "23-05-2019", 
      "cuota": 320.4166666666667, 
      "amort": 257.9166666666667, 
      "interes": 62.5, 
      "tot_amort": 257.9166666666667, 
      "vivo": 9742.083333333334, 
      "month_num": 1, 
      "state": "not_paid" 
    }, 
  ... 
    { 
      "date": "23-04-2022", 
      "cuota": 320.4166666666667, 
      "amort": 298.0833333333333, 
      "interes": 22.333333333333332, 
      "tot_amort": 9999, 
      "vivo": 1, 
      "month_num": 36, 
      "state": "not_paid" 
    } 
  ] 
  } 
 
Mortgage: { 
    "_id" : ObjectId("5cded3d57ec376b8b2f74a70"), 
    "id" : "mortgage_00001", 
    "type" : "consumption", 
    "name" : "Best Loan", 
    "amortization_method" : "french", 
    "account_id" : "account_00001", 
    "first_date" : "10-01-2008", 
    "next_date" : "10-06-2019", 
    "final_date" : "10-12-2037", 
    "initial_capital" : 160000.0, 
    "outstanding_amount" : 106397.5, 
    "tin" : 0.014, 
    "installment" : 6568.21162637829, 
    "amount_amortised" : 28062.0, 
    "interests_paid" : 17526.0, 
    "total_months" : 360, 
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    "current_month" : 138 
} 
 
MortgagePayment: { 
  "_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a0fb", 
  "id": "mov-mortgage_00001", 
  "id_loan": "account_00001", 
  "movements": [ 
    { 
      "date": "10-02-2008", 
      "cuota": 547.3333333333334, 
      "amort": 360.6666666666667, 
      "interes": 186.58333333333334, 
      "tot_amort": 360.6666666666667, 
      "vivo": 159639.33333333334, 
      "month_num": 1, 
      "state": "paid" 
    }, 
    ... 
    { 
      "date": "10-01-2038", 
      "cuota": 547.3333333333334, 
      "amort": 539.75, 
      "interes": 7.5, 
      "tot_amort": 159980, 
      "vivo": 20, 
      "month_num": 360, 
      "state": "not_paid" 
    } 
  ] 
} 
 
Domiciliation: { 
    "_id" : ObjectId("5cded3d57ec376b8b2f74aba"), 
    "id" : "dom_00002", 
    "account" : "account_00001", 
    "next_date" : "16-06-2019", 
    "amount" : 60.0, 
    "id_beneficiary" : "id_ben_00002", 
    "beneficiary_name" : "PowerLight", 
    "frequency" : 30 
} 
 
Movement: { 
    "_id" : ObjectId("5cded3d57ec376b8b2f74afc"), 
    "id" : "mv_00002", 
    "id_account" : "account_00001", 
    "type" : "payment", 
    "date" : "04-02-2010", 
    "amount" : 800.0, 
    "balance" : 3200.0, 
    "concept" : "Amazon" 
} 
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8. IMPLEMENTACIÓ  
 

8.1. Client (Front-End). 

8.1.1. Descripció. 

Desktop: Finalment s’ha optat per programar un client amb la tecnologia JavaFX 

d’Oracle en la seva versió pel JDK 8, anterior a la subversió 201, que limita els 

drets de la seva aplicació comercial aplicant drets de copyright. La raó final ha 

estat el coneixement del idioma Java, la seva ubiqüitat i la facilitat per obtenir 

informació concreta dels detalls de la implementació. També ha contribuït la 

existència del constructor d’interfícies Scene Builder 2.0 subministrat per 

Gluon[GLU] amb llicència BSD, ja que altres opcions eren o molt elaborades, com 

QT, o s’havia de programar sencera, com Tkinter de Python, que anava a ser 

l’escollida però es va descartar per l’abast del projecte. Aquesta última possibilitat 

es una feina que s’escapava del propòsit del projecte i hauria estat un llastre 

excesiu. 

Encara que les opcions web són més comunes actualment, aquesta podria ser 

una aplicació client que estés accessible per professionals o per operaris de 

caixes i bancs. 

 

 

 8.1.2. Entorn i llibreries. 

 

 

 

Entorn i Llibreries 

Maquinari MacBook Pro 2014 8Gb 

IDE IntelliJ IDEA 2019.1 Community Version 

Gestió de dependències Maven 4.0.0 

Llibreríes Jersey-client 2.27 

Jersey-hk2 2.27 

Jersey-media-moxy 2.27 

Gson 2.8.5 

  

Llicències Jersey-client Apache 2.0, BSD 2-clause, 

EDL 1.0, EPL 2.0, MIT, 

Public, W3C 

Jersey-hk2 

Jersey-media-moxy 

Gson Apache 2.0 

Taula 9: Entorn i llibreries FrontEnd 
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 8.1.3. Estructura del projecte 

 
Il·lustració 5: Estructura del projecte 

 

La estructura del projecte s’ha desenvolupat seguint el patró d’arquitectura 

Model-Vista-Controlador (MVC) , on cada vista es dirigida per una classe 

controlador. En aquest cas hi ha classes de model per una banda, i alhora 

classes de model Value Object per transmetre els valors concrets i en el format 

que FXML necessita. Les dades, que es consegueixen des del Adapter, les envia 

en un format de Model apte pel consum del controlador, per exemple en format 

de llistes VO, cadenes o dates pel consum directe dels controladors i vistes. 

L’Adapter és qui fa la feina de preparació de les dades.  

A més l’ Adapter les demana al VClient, on estan formades les crides al 

component web service que mostra el nostre back-end. D’aquesta manera la 

separació entre la persistència de les dades i la seva tecnologia específica és 

totalment agnòstica per aquest client. 
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Il·lustració 6: Estructura del projecte 

Adalt es veu la forma en que s’ha construït la creació de crides per ser enviades 

en format JSON, un exemple: 

Les classes Loan i derivades poden crear crides per pagar factures o per 

amortitzar. Donat que el back-end s’ha dissenyat per crear entitats amb una sola 

línia de dades separades per comes, s’aprofita aquesta circumpstància per 

extendre el comportament a les operacions, així doncs, Gson analitzarà la classe 

GenLoanPayBill o GenLoanAmortization per generar el següent JSON: 
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 Detalls d’ Adapter i VClient 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. Descripció 

S’han efectuat proves per les crides del client, ja que és la funcionalitat crítica i 

principal. Es troben al arxiu TestClient.java i són de la forma: 

 

public void testCreateDom(){ 

        Domiciliation dom = new Domiciliation(); 

//'{"factory": "domiciliation, next, account_00003, 22, id_ben_00020, MercaZona, 

today,30"}' 

 // amount, id_beneficiary, beneficiary_name, date_start, frequency 

        Customer customer = new Customer(); 

        customer.setId("customer_00003"); 

        customer.setPassword("pass03"); 

        dom.setAccount("account_00003"); 

        dom.setAmount(85.0f); 

        dom.setId_beneficiary("id_ben_00020"); 

        dom.setBeneficiary_name("Mercazona2"); 

        dom.setFrequency(30); 

        client.createDomiciliation(customer, dom); 

    } 
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8.2. Servidor (Back-End). 

8.2.1. Descripció 

El tractament de les dades i els fluxos de treball els porten a terme les bases de 

dades i els programes de la banda del servidor, els que constitueixen el Back-

End. 

Base de dades: 

En aquesta implementació s’ha escollit utilitzar com a sistema de base de dades 

MongoDB en la seva versió 4.0. Aquesta bases de dades NoSQL és del tipus 

documental, és a dir que desarà la informació en forma de documents. Aquesta 

mena de base de dades són molt bones en la lectura de les dades, molt ràpides. 

Però per desar les dades haurem de preparar tants documents com ens siguin 

necessaris per recuperar les dades, el que vol dir que les operacions 

d’actualització les haurem de fer nosaltres mateixos i no la BD. 

Bootstrap: Per a arrecar la base de dades, cal poblar-la amb dades amb la que 

efectuarem les proves i mostrarem la funcionalitat del sistema, per portar-ho a 

terme, s’han seguit dues estratègies. La primera es un sistema ad-hoc per 

generar col·leccions a MongoDB a partir d’una linia de text: 

1.- Ad-hoc: bootstrap.txt - un arxiu de text amb tota una sèrie de línies per crear 

els documents.  

Exemple: 

línia: loan,loan_00001,consumption,Best Loan, account_00001, 10000, 36, 

7.5, today 

Document generat: 

Loan{ 

    "_id": "5cded3d57ec376b8b2f74a5a", 

    "id": "loan_00001", 

    "type": "consumption", 

    "name": "Best Loan", 

    "amortization_method": "french", 

    "account_id": "account_00001", 

    "first_date": "17-05-2019", 

    "next_date": "17-06-2019", 

    "final_date": "17-04-2022", 

    "initial_capital": 10000, 

    "outstanding_amount": 10000, 
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    "tin": 0.075, 

    "installment": 3845.3762816792437, 

    "amount_amortised": 0, 

    "interests_paid": 0, 

    "total_months": 36, 

    "current_month": 1 

  } 

Per executar aquest  procés cal executar el script de python start_db2.py, situat 

a l’arrel del projecte. 

2.- Métode estàndard: L’anterior procés però no és estàndard, així doncs s’ha 

creat un script de python start_db.py que farà el drop de les coleccions existens 

a la base de dades i cridarà un script en shell de MAC OS X import.sh que 

executarà crides standard de MongoDB com aquesta: 

mongoimport --db v360 --collection accounts --file db_json/accounts.json 

Hi ha una línia per cada colecció que carregarà un arxiu .json corresponent a 

cada colecció. Tots el arxius .json són a la carpeta /db_json . 

Web Service: 

Per mostrar les dades en una API s’ha usat Flask/Python, ja que la creació de 

coleccions i la manipulació de dades en Python és molt més amigable, ràpida i 

sencilla que en Java.  

Flask [FLA] és un microframework per a Python basat en Werkzeug [WER], una 

biblioteca d'utilitat WSGI. (Web Server Gateway Interface) 

Flask és una bona opció per a una API REST perquè és: 

     Escrit en Python. 

     Fàcil d'usar. 

     Flexible. 

     Múltiples i bones opcions de desplegament. 

     Usa sol·licituds d’enviament RESTful 
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 8.2.2. Entorn i llibreries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2.3. Estructura del projecte 

 

 El projecte està dividit en varis grups d’arxius: 

Els arxius d’arrencada són: 

start_db.py i startdb2.py per la base de dades. Fan 

servir generation.py per la generació de 

documents. 

Els arxius .json inclosos a la carpeta /db_json, per 

generar els documents. 

app.py per arrencar el web service. S’encarrega de 

comunicar-se amb la Factory i les entitats del model 

(ambdós a entities.py) per crear nous documents i 

tornar-los al client. També es relaciona amb les 

entitats DAO (Data Acces Object) que suportan 

l’accés a la base de dades per les operacions 

requerides als documents/entitats (a dao.py). 

operations.py recull les operacions compostes 

elaborades que requereixen d’actualitzacions a 

distints documents (pay_bill i actualize) 

 

Entorn i Llibreries 

Maquinari MacBook Pro 2014 8Gb 

IDE PyCharm 2019.1 Community Version 

Gestió de dependències PIP 10.0.1 – py3.6 / setuptools 39.1.0 

Llibreríes. [El llistat complert 

és molt extens, aquí només 

es remarquen les principals] 

Flask 1.02 

Pymongo 3.7.2 

Wekzeug 0.15.2 

bson 3.6 

dateutil 2.8.0 

Llicències Flask MIT 

Pymongo Apache 2.0 

Wekzeug BSD-3-clause 

bson Apache 2.0 
Taula 10: Entorn i llibreries BackEnd 
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8.2.4. Proves 

Les proves es poden dividir en dues, les pròpies del servei web i les pròpies del 

client. 

Les proves al servei web s’han fet mitjançant un script en bash que demana 

accés a totes les funcionalitats publicades al servei REST. Aquest script genera 

un log per mostrar cada un dels resultats i sobre quina funcionalitat té 

responsabilitat. 

El script restc.sh de mac OS conté les proves que generen l’arxiu de log 

‘rest_out.txt’ 

Bàsicament es tracta de crides al web service a través de curl, passant a l’hora 

l’autenticació i la url GET o POST indicada per interactuar. 

 

Exemple GET: 

echo $"\nCUSTOMERS:" >> rest_out.txt 

echo $"\nURL: http://localhost:5000/360/api/customers/customer_00003" >> 

rest_out.txt 

curl -u customer_00003:pass03 -i 

http://localhost:5000/360/api/customers/customer_00003 >> rest_out.txt 

Exemple POST: 

echo $"\n\nDOMICILIATIONS POST CREATION:" >> rest_out.txt 

echo $"\nURL: http://localhost:5000/360/api/domiciliations" >> rest_out.txt 

curl -u customer_00003:pass03 -i -H "Content-Type: application/json" -X POST -d 

'{"factory": 

"domiciliation,next,account_00003,22,id_ben_00020,MercaZona,today,30"}' 

http://localhost:5000/360/api/domiciliations >> rest_out.txt 

Log: 

CUSTOMERS: 

 

URL: http://localhost:5000/360/api/customers/customer_00003 

HTTP/1.0 200 OK 

Content-Type: text/html; charset=utf-8 

Content-Length: 614 

Server: Werkzeug/0.15.2 Python/3.6.4 

Date: Tue, 23 Apr 2019 19:09:47 GMT 

 

{"_id": "5cbf62f0ff7f89a76368a177", "id": "customer_00003", "name": "Anselm 

Avril", "password": "pass03", "income": 2600.0, "expenses": 1160.0, "loans": 

[{"name": "Best Loan", "id": "mortgage_00001", "type": "consumption", 

"outstanding_amount": 106817.75}], "cards": [{"name": "MASTERCARD", "id": 
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"card_00004", "type": "credit", "outstanding_amount": 116.66666666666667}, 

{"name": "MASTERCARD", "id": "card_00005", "type": "credit", 

"outstanding_amount": 333.3333333333333}], "accounts": [{"id": "account_00003", 

"type": "savings", "owners": [{"id": "customer_00003", "name": "Anselm Avril"}], 

"balance": 1440.0}]} 

 

DOMICILIATIONS POST CREATION: 

 

URL: http://localhost:5000/360/api/domiciliations 

HTTP/1.0 200 OK 

Content-Type: text/html; charset=utf-8 

Content-Length: 101 

Server: Werkzeug/0.15.2 Python/3.6.4 

Date: Tue, 23 Apr 2019 19:09:48 GMT 

 

{"n": 1, "nModified": 0, "upserted": "5cbf62fcff7f89a76368a1cb", "ok": 1.0, 

"updatedExisting": false} 

Mètodes que s’exposen al servei web i que han estat provats: 

 

 

Les proves han abarcat totes les funcionalitats demanades per les tasques, tant en el 

back-end com en el front-end. En el següent punt es mostra l’execució correcta de totes 

les tasques des del punt de vista del client. 

 

 
 

Mètodes exposats 

Accés HTTP Login requerit Nom del mètode Resultat 

GET Si get_customer(customer_id) Correcte 

GET Si get_movements(account_id) Correcte 

GET Si get_domiciliations(account_id) Correcte 

GET Si create_domiciliation() Correcte 

GET Si get_cards(account_id) Correcte 

GET Si get_cardpayment(card_id) Correcte 

POST Si card_update() Correcte 

GET Si get_loans(account_id) Correcte 

GET Si get_mortgages(account_id) Correcte 

GET Si get_loanpayment(loan_id) Correcte 

GET Si get_mortgagepayment(mortgage_id) Correcte 

POST Si pay_bill() Correcte 

POST Si amortize() Correcte 

Taula 11: Mètodes REST 
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9. ESCENARIS I EXECUCIÓ  
 

 

Tasca 1: Veure el resum de comptes, targetes i prèstecs, més despeses i 
ingressos.(Vista 360) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vista General 

La vista general 
permet veure en un 
cop d’ull ingressos, 
despeses, saldo 
dels comptes i 
informació 
interessant com els 
límit de la targeta o 
l’accés a tots ells. 
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Tasca 2: Veure moviments per cada compte. 

 

 

 

 

 

Tasca 3: gestió de rebuts.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moviments 

Al seleccionar 
qualsevol línia de 
compte, el llistat 
inferior mostrarà 
els moviments 
d’aquell compte. 

Rebuts 

Es mostren els 
rebuts del compte 
seleccionat. 
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Tasca 3.1: modificar el compte de pagaments  de rebuts domiciliats. 

 

 

Tasca 3.2: registrar un nou pagament domiciliat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar 
Rebuts 

Al clicar en el 
rebut, si es 
canvia el compte 
al que pertany el 
rebut, aquest 
serà traslladat. 

Afegir Rebut 

El botó dóna 
accés a afegir un 
nou rebut. 

 
Nota: no hi ha control dels 
proveïdors, per tant, s’afegiran els 
literals tal qual.
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Tasca 4: veure pagaments per cada targeta. 

 

 

 

 

Tasca 5: modificar límits la targeta.  Tasca 5.1: modificar límit de compra. Tasca 5.2: 
modificar límit d’efectiu. 

 

 

 

 

 

Targetes 

Al clicar a 
qualsevol targeta, 
es mostrarà els 
seus pagaments. 

Modificar límits 
de les Targetes 

El botó dóna 
accés al diàleg 
que mitjançant els 
sliders, habilita el 
usuari a modificar 
els límits de 
compra i d’efectiu. 

  
Detall del canvi de valor.
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Tasca 6: veure pagaments.  Tasca 6.1: veure amortitzacions.  Tasca 6.2: veure 
estats. 

 

 

Tasca 7: amortitzar.  Tasca 7.1: amortitzar minvant la quota mensual. 

 

 

 

Les coleccions alterades per l’amortització en un préstec de tipus loan 

són: accounts, loans, loan_payments, movements i customer. 

 

 
 
 
 
 
 

Préstecs 

Al clicar en 
qualsevol préstec 
es mostraran els 
pagaments del 
crèdit amb les 
amortitzacions i 
estat de cada 
pagament 

Amortitzar 
Préstecs 

Es selecciona el  
préstec i es clica el 
botó. Es omple 
amb una quantitat 
que existeixi en el 
compte que es 
selecciona i es 
confirma. 
Si hi ha prou 
diners, es 
recalcularà el 
préstec i 
s’amortitzarà dita 
quantitat. La resta 
de col·leccions 
afectades pel 
canvi es 
modificaran. 
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Tasca 8: pagament de factures mensuals del prèstecs. 

Tasca 8.1: pagament de la primera factura amb estat no pagat del prèstec seleccionat. 

 

 

 

Vista final amb les modificacions aplicades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Pagar Factures 
de Préstecs 

Es selecciona el  
préstec i es clica el 
botó Pagar Factura. 
El primer rebut en la 
sèrie temporal amb 
l’estat ‘not_paid’ 
quedarà 
seleccionat pel seu 
pagament  
Si hi ha prou diners, 
es pagarà la factura 
i l’estat del 
pagament quedarà 
com ‘paid’. 
La resta de 
col·leccions 
afectades pel canvi 
es modificaran. 
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10. CONCLUSIONS 

El present projecte amb l’objectiu de la demostració d’un sistema de ‘Vista 360’ es pot 

donar per conclòs. 

Assoliment d’objectius: 

Els objectius proposats s’han acomplert: 

- Investigació sobre l’estat del art. 

- Disseny. (de la arquitectura de l’aplicació i del Client). 

- Definició i codificació de la base de dades. (amb un bootstrap generador de la 

BD). 

- Construcció de la interfície de les dades (servei web) contra el Client.  

- Construcció del prototipus Client. 

Resultat final, lliçons apreses: 

El resultat final del projecte en termes de metodologia ha estat l’anàlisi, el disseny i la 

implementació d’un conjunt de programes que permetin mostrar la realització concreta 

d’una vista 360º. El prototipus final simula l’accés a una entitat bancària i té la suficient 

funcionalitat per observar el comportament d’aquest paradigma d’agrupació i forma de 

servir les dades. 

Al ser aquest un projecte basat en prototipus, el disseny que es vol implementar es 

cabdal en el desenvolupament de l’aplicació. Així doncs la fase de recopilació 

d’informació i anàlisi, es a dir, el coneixement del estat del art i d’usos concrets del 

paradigma, té una influència molt gran en la forma en que finalment serà portada a 

terme. L’esbós del disseny del Client ha estat la guia del objectes que s’anaven a obtenir 

i ha girat tot el desenvolupament al voltant d’aquesta clau. Fins al punt que funcions com 

el pagament de la factura s’ha afegit per donar completesa al projecte.  

La metodologia ha estat adequada. En quant als terminis d’entrega, les fites que s’han 

hagut d’anar assolint, encara que comporten una càrrega de treball important, estan 

prou espaiades per poder acomplir tots els objectius si es segueix la programació. En 

aquest cas els caps de setmana i els dies festius han estat empleats com a recurs 

principal de temps per a la consecució del projecte. No ha calgut introduir canvis en la 

programació de temps i recursos al seguir un recorregut de fites tan clar com és la 

entrega de les PACs. 

Tecnològicament, gràcies a la presència de documentació i guia d’alguns usuaris 

d’internet, la creació de serveis bàsics com Flask i la construcció d’aplicacions JavaFX  

ha estat satisfactòria i productiva. Encara que el coneixement previ de Java i Python ha 

estat imprescindible. La separació de l’aplicació en dos projectes distints i agnòstics de 

la tecnologia emprada entre ells, ha permès disposar de les millors eines com Scene 

Builder i JavaFX per la part de creació de la interfície d’usuari i aplicació Client. També 

ha estat l’ocasió per conèixer Flask i l’eficiència de Python en serveis web. 
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Per una altra banda, ha estat una manera per conèixer de primera mà, els requisits que 

una base de dades NoSQL demanda en un projecte que bé podria escalar si fos 

necessari i que mostra la cura que és imprescindible per la actualització de dades i el 

tractament necessari de tots els documents relacionats. 

En general, la creació d’aquest projecte ha estat una ocasió molt bona per posar en 

pràctica les competències de la Enginyeria de Programari i reforçar les habilitats 

professionals i ampliar el coneixement sobre Python i JavaFX i les llibreries Flask i 

Jersey. 

 

Possibles treballs futurs: 

Aquest projecte dóna un base per poder embarcar-se en projectes on la tecnologia de 

persistència sigui NoSQL ja que s’ha pogut tastar l’eficàcia del plantejament de les bases 

de dades de documents. La complexitat del projecte es propera a implementacions 

comercials en estat inicial i fins i tot podria considerar-se que els lliurables assolits 

podrien ser part d’iteracions Agile, per tant d’un nivell de qualitat acceptable. (No cal dir 

que a la industria no sempre es segueixen estàndards de qualitat acceptable). 

Però pel futur i en el que pertany a aquesta implementació, hi ha alguns aspectes a 

millor i aprofundir. En la vessant del tractament de les dades, caldria desenvolupar 

mètodes ad-hoc genèrics similars als d’alguns ORMs per l’actualització de documents 

relacionats i que la informació nova no corri el risc de perdre’s. D’una forma potser similar 

a com s’ha plantejat el bootstrap d’aquesta BD, indicant els documents, ítems i 

profunditat del lloc al document per automatitzar-ho. 

En la vessant del Client, no estan presents ni el registre d’usuaris ni el Login (sí, però, 

l’autenticació contra el servei web). Segurament si s’hagués de continuar el 

desenvolupament, les següents iteracions podrien consistir en refinaments de la fórmula 

i el anar afegint funcionalitats com transferències, ingressos, compres i altres serveis 

imprescindibles en un banc. També un sistema de comunicació amb el client mitjançant 

banners o potser alguna cosa més interactiva com un xat o la integració amb algun 

servei de ticketing per tractar possibles incidències. 

En general només es tracta d’un prototipus però possiblement si hagués d’estar creat 

per al ús real, només dues opcions com són les aplicacions web i les aplicacions mòbils 

tenen suficient implantació com per tenir-les en compte per fer una aplicació d’usuari 

generalista.  
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11. GLOSSARI 
 

Base de dades relacional: 

“Una base de dades relacional (RDB) és un conjunt col·lectiu de múltiples 

conjunts de dades organitzats per taules, registres i columnes. Els RDB 

estableixen una relació ben definida entre les taules de bases de dades. Les 

taules comuniquen i comparteixen informació, cosa que facilita la cerca, 

l’organització i la informació de les dades. 

Els RDB utilitzen el llenguatge de consulta estructurat (SQL), que és una 

aplicació d’usuari estàndard que proporciona una interfície de programació fàcil 

per a la interacció entre bases de dades. 

El RDB es deriva del concepte de funció matemàtica dels mapatges de conjunts 

de dades i va ser desenvolupat per Edgar F. Codd”.[TECH] 

CRM: 

“La gestió de relacions amb clients (CRM) fa referència a una estratègia 

àmpliament utilitzada per empreses i organitzacions (incloent sistemes i 

tecnologia d'informació integrats relacionats, sovint en forma de programari) per 

registrar i gestionar les dades i interaccions generals amb clients actuals, passats 

i potencials. 

El CRM garanteix que totes les funcions organitzatives d'interfície de clients (és 

a dir, vendes, màrqueting i assistència tècnica) siguin eficients i sincronitzades, 

assegurant que els clients antics i potencials estiguin atesos adequadament i de 

manera adequada.” [TECH2] 

Customer Single View (CSV):  

“Una sola vista del client (algunes persones se’n refereixen com a vista del client 

"360" o "unificat") és un mètode per recopilar totes les dades sobre els vostres 

clients i combinar-les amb un sol registre. 

En consolidar cada informació sobre els vostres usuaris en una ubicació 

centralitzada, obtindreu una visió general poderosa de totes les accions 

realitzades pels vostres clients: als seus mòbils, al vostre lloc web o fins i tot a la 

vostra botiga fora de línia (depèn de quins tipus de dades que es reuneixen per 

crear el CSV).” [PIW] 
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Firebase:  

“Firebase allibera els desenvolupadors per centrar-se en experiències d'usuari. 

No necessiteu gestionar els servidors. No necessiteu escriure API. Firebase és 

el vostre servidor, la vostra API i el vostre magatzem de dades, tot escrit de 

manera genèrica perquè pugueu modificar-lo segons les necessitats.” [FIR] 

NoSQL: “Les bases de dades SQL tenen restriccions sobre els tipus de dades i 

la coherència. NoSQL els elimina per la velocitat, la flexibilitat i l'escalabilitat” [NOS] 

Propensity Modelling: “Un model de propensió és un quadre de comandament 

estadístic que s’utilitza per predir el comportament del vostre client o de la vostra 

base de clients. 

Els models de propensió sovint s’utilitzen per identificar aquells que tinguin més 

probabilitats de respondre a una oferta o per centrar l’activitat de retenció en 

aquells que tinguin més probabilitats de generar. 

El model es pot aplicar a la vostra base de dades per puntuar tots els vostres 

clients o clients potencials. A continuació, podeu seleccionar només aquells que 

tinguin més probabilitats d’exhibir el comportament previst, per exemple, la 

resposta i centrar l’activitat de correu de manera adequada.” [CAMPAIGN] 
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13. ANNEXOS 
 
 

 
ANNEX A: INSTRUCCIONS D’INSTALACIÓ I COMPILACIÓ 

A.1 Instal·lació del entorn de programació: 

 
PyCharm, descarregar i instal·lar: 
https://www.jetbrains.com/pycharm/download 
 
IntelliJ IDEA 
https://www.jetbrains.com/idea/download/index.html 
 

 
 
Descomprimir els arxius “Rest360.zip” i “Front360.zip” 
 
Instal·lar IntelliJ IDEA 
 

 

https://www.jetbrains.com/pycharm/download
https://www.jetbrains.com/idea/download/index.html
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Importar el projecte Maven 
 

 
 
 
Clicar a “search for projects recursively” i Next 
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Clicar Next 
 

 
 
 
Projecte instalat 
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També cal instal·lar PyCharm i importar el projecte Rest360 
 
 
Instal·lar 
 

 
 
 
 
Clicar a Obrir 
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Projecte importat 
 

 
 
 
https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/ 
 
Mongo DB ha d’estar instal·lada. Per aquest projecte s’ha fet servir MongoDB 4.0 a Mac 

OS, per la instal·lació cal homebrew: 

 
Obrir una terminal i escriure: 
 
brew tap mongodb/brew 
 
 
i a continuació: 
 
brew install mongodb-community@4.0 

 
 
execució de Mongo: 
 
mongod --config /usr/local/etc/mongod.conf 
 
 
execució com a servei: 
 
brew services start mongodb-community@4.0 
 
 
 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/
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Connectar: 
 
mongo 

 
 
 
 
 
 

ANNEX B: INSTRUCCIONS D’EXECUCIÓ. 

 

B.1 Execució Inicial a PyCharm, bootstrap: 

 
Opció 1: 
 
Executar script start_db.py, crea la base de dades i importa els documents inicials. 
 
 
Opció 2: 
 
Executar script start_db2.py, crea la base de dades i genera els documents a partir de 

les línies del arxiu bootstrap.txt. 

 

 

B.2 Execució Back End a PyCharm: 

 
Executar app.py, això activa el servei web REST Flask. 
 
 
 
 

B.3 Execució Front End  a IntelliJ IDEA: 

 
Executar Main, això activa el Front End. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


