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Resum del Treball: 

La fita d’aquest treball és la de plantejar l’estructura d’una aplicació destinada a les              
assessories i als seus clients; i desenvolupar-ne una versió primària que permeti fer             
veure el que costaria portar a terme un producte acabat d’aquestes característiques. El             
programari que hi ha com a objectiu es tracta d’un CRM que englobi les vessants               
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d’Atenció al Client, Contractació i Serveis que una assessoria requereix oferir als seus             
clients. La idea és que aquests últims també puguin emprar i beneficiar-se de l’ús de               
l’aplicació; fent que no només suposi facilitats per a l’assessoria, sinó que aquestes             
també ho puguin fer servir d’incentiu per a guanyar nous clients.  
Per a dur a terme el plantejament del producte final, s’han emprat wireframes i diagrames               
de navegació mostrant cada pantalla i les relacions entre elles, i un detallat diagrama              
d’entitats per a l’estructura de la base de dades. Per a la versió primària de l’aplicació                
s’ha treballat amb l’entorn de desenvolupament xCode, fent servir llenguatge swift i            
utilitzant SQLite. 
Tot i haver realitzat la part del plantejament del producte acabat de manera acurada, un               
cop a la implementació de part d’aquest disseny a la versió primària s’han anat              
modificant diversos punts; principalment tenia més sentit de cara l’usuari disposar certes            
pantalles de manera diferent. En conclusió, les eines escollides han estat les encertades             
per a portar a terme la implementació d’aquesta versió primària, durant la qual s’ha pogut               
comprovar com de complex i la quantitat d’hores que es necessitarien per arribar a              
desenvolupar el producte acabat plantejat. 

 
Abstract: 

 

The goal of this work is to make an approach of an application for advisors and their                 
clients; and to develop a primary version that shows how much would cost to implement a                
finished product of these characteristics. The software that we have as a goal is a CRM                
that encompasses the sections of Customer Service, Recruitment and Services that an            
advisory needs to offer to its clients. The idea is that those clients can also use and take                  
benefit from the application; making that it doesn’t only suppose simplifying the daily work              
for the consultancy, but also an incentive to win new clients. 
In order to carry out the final product approach, wireframes and navigation diagrams have              
been used showing each screen and the relationships between them, and also a detailed              
diagram of entities for the structure of the database. For the primary version of the               
application, it has been used the xCode development environment, with Swift language            
and using SQLite. 
Despite of doing the part of the approach accurately, during the implementation of part of               
this design on the primary version there has been modifications on several points; it was               
found that disposing certain screens in a different way had more meaning for the user. In                
conclusion, the tools chosen were the right ones to carry out the implementation of this               
primary version, during which it was possible to verify how complex and the amount of               
hours that would be needed to develop the finished product approached. 
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1. Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball: 
 
La necessitat a cobrir és la gestió dels clients d’Assessories mitjanes i petites; tant en               
l’àmbit d’Atenció al Client, com en l’àmbit de Contractació i proporció de Serveis i              
Funcionalitats específiques. En el meu Treball de Fi de Grau a la universitat vaig realitzar               
un Pla de Negoci d’un software que cobrís aquesta necessitat; tant per a Ordinador de               
Sobretaula com per a Tauletes i Mòbils. La idea és realitzar una versió primària per a                
Mòbils i Tauletes on em centraria sobretot en l’Estructura Organitzativa de Dades (entitats             
necessàries i relacions entre elles), el Diagrama de Navegació (tot el flux entre pantalles i la                
disposició dels elements en aquestes) i l’adaptació en forma de Permisos d’Accés a             
pantalles, i de visualització i edició de dades segons el Tipus d’Usuari (Assessor amb              
Privilegis de Creació o Sense, Client Físic o Jurídic, Administrador). 
 
Actualment estic treballant en el món del CRM, he desenvolupat funcionalitats en Siebel per              
a Gas Natural i Aigües de Barcelona i administrat les seves bases de dades SQL; l’empresa                
actualment ens està formant també en Salesforce per a poder cobrir futurs projectes.             
Aquestes dues tecnologies (Siebel i Salesforce) són entorns que proporcionen un munt            
d’eines per a desenvolupar softwares CRM que cobreixen les necessitats anteriorment           
esmentades. N’hi ha molts d’altres al mercat, en el sector de les assessories s’empra              
sobretot SAGE i A3 Software. El producte plantejat en aquest treball tindria com a target               
empreses petites i mitjanes, a les quals fins i tot les llicències més senzilles de programaris                
desenvolupats en els entorns anteriorment esmentats suposarien una despesa que no           
serien capaços d’enfrontar. En els annexos afegeixo l’Anàlisi de Competidors i el            
benchmarking realitzat en el meu Treball de Fi de Grau per agafar el context d’on estaria                
situat aquest producte en comparació als seus competidors. 
 
La meva idea és que aquest treball canalitzi una continuació del TFG (realitzant una versió               
primària del software del qual vaig desenvolupar el Pla de Negoci), la meva experiència              
laboral en el món del CRM (centrant-me en l’Estructura i Organització de les dades i               
entitats, així com en els Permisos i funcions de cada tipus d’Usuari) i els coneixements               
apresos en Mobilitat en aquest màster (desenvolupant tot el diagrama de navegació entre             
pantalles, fent que la disposició dels elements a cadascuna d’aquestes estigui adaptada als             
dispositius mòbils i tauletes). 

1.2 Objectius del Treball: 
 
No Funcionals: 
 

1) Detallar com és el producte i les seves funcionalitats, dividint l’explicació per les tres              
branques principals d’aquest: Atenció al Client, Contractació i Funcionalitats i serveis 
 

9 



2) Definir en detall tota l’Estructura Organitzativa de Dades i Entitats necessàries per a             
l’aplicació 
 

3) Realitzar un diagrama UML que sintetitzi la definició de l’Estructura Organitzativa de            
Dades i Entitats 
 

4) Definir els diferents Tipus d’Usuaris que existiran al producte, explicant quins           
permisos d’accés a pantalles tindran, quina informació podran visualitzar i quina           
editar 
 

5) Realitzar un diagrama de flux de totes les pantalles de l’aplicació 
 

6) Dissenyar un Wireframe de cada una de les pantalles de l’aplicació 
 

7) Mostrar un seguit de casos d’ús de les principals funcions de l’aplicació 
 
 

Funcionals: 
 

8) Desenvolupar en l’entorn xCode un model d’interfícies que tingui totes les pantalles            
del flux de navegació, a través de les quals es pugui viatjar seguint el criteri d’aquest.                
El disseny d’aquestes serà el bàsic i no tots els elements dels wireframes seran              
funcionals. 
 

9) Traduir en forma de taules i camps SQLite l’Estructura Organitzativa de Dades i             
Entitats definida, amb les seves relacions, claus i restriccions. 
 

10) Desenvolupar en Swift les principals funcionalitats de l’aplicació, donant sentit a les            
pantalles del flux de navegació i a la base de dades desenvolupada. 
 

11) Obtenir una primera versió de l’aplicació en iOS, d’on es pugui extreure una idea              
general de com hauria de ser el producte acabat. 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit: 
 
L’enfocament és el de realitzar un producte nou. L’objectiu final del producte seria una              
aplicació web que s’adaptés en el dispositiu on s’estigués desplegant i que tingués totes les               
dades en un servidor al núvol. L’usuari podria escollir si accedir a aquesta informació només               
via online, o si actualitzar també una còpia en local que tindria al seu dispositiu cada cop                 
que es connectés; de manera que en cas de quedar-se sense connexió pogués accedir a               
les seves dades igualment. En cas de modificar registres en aquesta situació offline i, al               
retornar la connexió, haver-hi un conflicte de versions, podria visualitzar les dues i decidir si               
una de les dues és la correcta pel servidor o si cal fer-ne un merge.  
 
Aquest, però, no és l’objectiu del treball; no veig realista desenvolupar un producte acabat              
amb totes les funcionalitats que requereix cobrir les necessitats d’una Assessoria i les dels              
seus Clients, així com la relació entre ells. Aquí em centraré en l’Estructura Organitzativa              
de Dades i Entitats, i en el Diagrama de Navegació. Per això veig oportú realitzar una                
primera versió senzilla del producte en forma d’aplicació en iOS, on es puguin             
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visualitzar les diferents pantalles que aquest tindria, els seus elements, la navegació entre             
elles; i que tingui una sèrie de funcionalitats bàsiques que permetin gestionar i veure com               
funciona tota l’Estructura Organitzativa de Dades i Entitats.  
 
El desenvolupament es durà a terme en Swift, emprant l’entorn de desenvolupament            
xCode i utilitzant SQLite. Amb aquestes eines veig factible realitzar tot el flux de navegació               
entre pantalles, disposar-hi els elements, i afegir-hi les funcionalitats que permetin gestionar            
una base de dades en SQLite que reflecteixi l’Estructura Organitzativa de Dades i Entitats              
requerida per al producte que vull desenvolupar.  
 
Prefereixo desenvolupar l’aplicació en Swift en comptes d’Objective-C perquè és el           
llenguatge pel qual Apple aposta de cara el futur i, en el cas d’haver de realitzar algun                 
projecte a la meva feina actual de CRM de Mobilitat, crec que m’aportarà més valor dominar                
aquest llenguatge. He decidit desenvolupar l’aplicació en iOS en comptes d’Android perquè            
m’agrada més l’entorn de desenvolupament xCode que l’Android Studio; el veig més clar i              
concís, tot i que és més tancat a l’hora d’exportar les aplicacions. Per a la gestió de la base                   
de dades, tenint en compte que en aquesta versió primària de l’aplicació no hi haurà               
informació al núvol, crec que el que més s’adapta és SQLite; una base de dades               
independent de servidor, que no necessita cap configuració especial, que és capaç de             
traduir en taules i camps de diferents l’Estructura Organitzativa de Dades i Entitats, i que té                
compatibilitat amb l’entorn xCode i el llenguatge Swift que utilitzaré. 
 
La metodologia de treball que seguiré per dur a terme els objectius d’aquest va en línia a la                  
distribució per setmanes que he fet de les tasques i objectius en el diagrama de Gantt, el                 
qual es pot veure al següent punt del treball. Es tracta d’un estil similar al Scrum, tot i que                   
en solitari. Encara no està del tot definit com hauria de ser el model ideal de l’aplicació, ni                  
tampoc del tot detallat com serà aquesta versió inicial de l’aplicació que vull desenvolupar;              
així que durant la realització de les tasques per l’assoliment dels objectius de cada iteració               
setmanal és probable que es vagin adaptant i modificant els requeriments i necessitats. A              
cada setmana de feina i objectius s’anirà reduint la incertesa; i tan la definició del model                
ideal de producte final, com la primera versió bàsica de l’aplicació a desenvolupar aniran              
agafant forma i consistència amb el pas de cada iteració. 
 

1.4 Planificació del Treball: 
 
Per al desenvolupament del treball i assoliment dels objectius d’aquest empraré els            
següents recursos: 
 

- Un dispositiu Mac Mini on poder desenvolupar amb l’entorn xCode 
- Un compte a balsamiq.cloud per a poder realitzar els wireframes 
- L’aplicació draw.io per a dur a terme els diagrames requerits 

 
Els temps de dedicació serà de 5 hores entre setmana, i 5 hores més al cap de setmana,                  
deixant un total de dedicació setmanal de 10 hores. A continuació incloc un diagrama Gantt               
on es pot veure la planificació global del treball, les tasques a realitzar, i com es distribuirà                 
cadascuna de les hores de feina: 
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[1: Diagrama de gantt]  
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts: 
 

- Diagrama en detall de l’Estructura Organitzativa de Dades i Entitats, especificant les            
Taules i Atributs SQL necessaris. 
 

- Diagrama de Navegació de tot el flux entre les pantalles i Wireframes de cadascuna              
d’aquestes. 
 

- Versió primària en iOS de l’aplicació; que contingui tot el flux de navegació entre              
pantalles i una sèrie de funcionalitats que permetin crear, editar, consultar i eliminar             
registres SQL de les entitats de l’Estructura Organitzativa de Dades emprant SQLite. 
 

- Memòria final del Treball de Fi de Màster. 
 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria: 
 
El contingut principal de la memòria del treball es divideix en cinc capítols, als quals s’hi                
sumen el glossari, la bibliografia i els annexos. 
 
El primer capítol és el que finalitza en aquest punt, la Introducció, que tracta d’explicar               
resumidament tot el contingut que hi haurà al treball, els motius que m’han portat a fer-lo,                
els objectius que té i la manera com es durà a terme.  
 
El segon tracta el Disseny del Producte, en fa una descripció, en defineix els usuaris,               
estipula el diagrama de navegació, determina un wireframe per cada pantalla i mostra un              
seguit de casos d’ús. 
 
El tercer detalla l’Estructura Organitzativa de Dades. Explica quines són totes i cadascuna             
de les entitats que requereix el producte, com estaran organitzades en una base de dades               
SQLite, i quines relacions, claus, camps i índex requeriran cadascuna. 
 
El quart capítol explica les eines i tecnologies que s’empren per dur a terme el producte,                
incloent també tota la documentació necessària del codi en Swift desenvolupat, de la             
implementació realitzada amb xCode per a les navegacions i ús de recursos, i de l’ús que es                 
fa de la base de dades SQLite amb aquestes eines. Esmenta també els diversos problemes               
i dificultats que han pogut sortir al llarg de la implementació, i la manera com aquests han                 
estat solventats. 
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2. Disseny del Producte 

2.1 Descripció: 
 
La idea del producte acabat és la d’un software per a mòbils i tauletes que permeti cobrir                 
tres vessants bàsiques de la gestió dels clients de les petites i mitjanes assessories;              
l’atenció als seus clients, la gestió de la contractació, conformada dels pagaments            
periòdics o puntuals dels clients pels serveis proporcionats per l’assessoria, i la facilitació de              
realitzar i visualitzar les tasques referents a la comptabilitat i gestió d’impostos d’aquests             
clients. Com s’ha comentat al primer apartat del treball, l’enfocament actual és el de realitzar               
una versió primària del que seria aquest producte acabat, que albiri una idea general de               
com hauria de ser i que reflecteixi com s’haurien d’organitzar les dades que hi hauria               
darrere d’aquest; implementant algunes de les funcionalitats. A continuació s’explicarà el           
que es durà a terme per a cadascuna de les tres vessants esmentades del producte en                
aquesta primera versió primària que es desenvoluparà al treball. Totes aquestes           
explicacions acabaran d’agafar més cos amb el diagrama de navegació i els wireframes             
que es veuran més endavant. 
 
 
2.1.1 Atenció al Client: 
 
Les pantalles i funcionalitats que conformen aquesta vessant s’enfoquen de manera diferent            
segons si l’usuari es tracta d’un Client o d’un Assessor. La idea és que hi hagi un canal                  
senzill de comunicació entre ambdós, que permeti al client rebre una resolució ràpida             
dels possibles dubtes i incidències que pugui tenir sense acaparar gaire temps a l’assessor              
al qual està assignat.  
 
En aquesta versió primària es dissenyaran 5 pantalles per dur a terme aquesta fita; una per                
a la creació de sol·licituds d’assessorament, una que serà un llistat de l’històric             
d’aquestes, una per a la gestió (on es podran resoldre o respondre per avançar en la                
resolució) i les últimes dues que seran el perfil i el calendari de l’assessor. La idea                
d’aquesta última seria que el calendari es pogués alterar a partir de sol·licituds             
d’assessorament que demanin una reunió que sigui acceptada per l’assessor. El client            
hauria de veure les hores que té disponibles el seu assessor, sent opaca per ell la resta                 
d’ocupació temporal d’aquest; mentre que l’assessor hauria de poder emprar aquest mateix            
calendari per organitzar totes les seves tasques, siguin relatives a reunions amb clients o              
no. En aquesta versió primària es podran crear sol·licituds d’assessorament d’aquest tipus,            
però no s’implementarà la funcionalitat del calendari. 
 
Pel que fa a la resta de pantalles, han de servir per poder crear i visualitzar sol·licituds                 
d’assessorament de diferents tipologies, les quals es gestionin de manera específica           
segons aquesta. Com hem dit, algunes tipologies crearien un esdeveniment al calendari            
de l’assessor, d’altres aniran a la cua de sol·licituds per gestionar de l’assessor, el qual               
les haurà de respondre o resoldre mitjançant la pantalla de gestió; i d’altres tindran una               
resposta predefinida. Es tracta de tenir una sèrie resolucions predeterminades, les més            
freqüents, preparades per respondre al client automàticament sense que l’assessor hi hagi            
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de dedicar part del seu temps. S’implementarà una mostra de les respostes predefinides, i              
la possibilitat de crear i gestionar sol·licituds que hagin de ser respostes per l’assessor. 
 
 
2.1.2 Contractació: 
 
El que s’implementarà en referència a la contractació ha de mostrar com s'organitzaran les              
altes i baixes dels clients de l’assessoria, la informació dels pagaments d’aquests, els             
serveis que tenen contractats i les assignacions als corresponents assessors que els            
han de tractar. Aquestes pantalles i funcionalitats són pràcticament exclusives per als            
usuaris assessors; els clients únicament tindran accés al seu perfil, on hi podran veure la               
seva tarifa actual i demés informació bàsica, i a una pantalla que els mostri l’històric de                
serveis rebuts. La idea és que els clients, a partir de sol·licituds d’assessorament de              
tipologia predefinida, puguin realitzar modificacions sobre la seva tarifa (la qual engloba            
tots els serveis que tenen contractats) i/o demanar serveis puntuals fora d’aquesta. 
 
Pel que fa als assessors, tindran accés a 7 pantalles referents a les funcionalitats de               
contractació; a 4 hi tindran accés tots els assessors, mentre que 3 estaran reservades              
únicament per a assessors amb privilegis. Les pantalles accessibles per a tots seran el              
llistat dels clients (filtrada pels clients assignats a l’assessor connectat si no té privilegis,              
sense filtrar en cas que sí que en tingui), la pantalla per a donar d’alta a un client nou, la                    
pantalla per visualitzar el perfil d’un client en concret i la pantalla amb l’històric de serveis                
que aquest hagi rebut. Les pantalles exclusives pels assessors amb privilegis seran el llistat              
d’assessors, la pantalla destinada a la creació d’un assessor, i una pantalla per             
modificar l’assessor assignat actualment a un determinat client. 
 
 
2.1.3 Funcionalitats i Serveis: 
 
Per a aquesta versió primària de l’aplicació es desenvoluparan 14 pantalles senzilles amb             
algunes funcionalitats, en la línia de les altres dues vessants, l’objectiu és que quedi              
reflectida tota l’organització de les dades i que es vegi l’esquelet del què hauria de ser la                 
versió definitiva. En aquest cas, les pantalles seran compartides tant pels clients com pels              
assessors; i englobaran, per cada client:  
 

- Els llistats de factures de compra i de venda juntament amb la possibilitat de              
visualització i creació individual d’aquestes. S’implementarà la possibilitat de         
creació de registres senzills que simulin factures de compra i factures de venda, la              
resta de pantalles mostraran la informació d’aquests segons s’escaigui. 
 

- El calendari fiscal amb les corresponents tasques i dates límit de presentació            
d’aquestes, sobre cadascuna de les quals es podrà marcar si ja ha estat realitzada o               
no; i si es vol rebre notificacions conforme la data límit s’apropi.  
 

- El llistat dels seus empleats, amb la possibilitat de donar de baixa els existents i               
de donar-ne d’alta de nous. Per cadascun d’aquests es podrà visualitzar el seu             
perfil, veure l’històric de les nòmines i accedir a una pantalla per a la creació               
d’aquestes. 
 

15 



- Dues pantalles que es nodreixin de la informació de les nòmines i factures de              
compra i venda, que simulin el que seria el balanç de situació i el compte de                
pèrdues i guanys del client. 

 

2.2 Tipus d’Usuaris: 
 
Aquesta versió primària de l’aplicació tindrà un total de tres tipus d’usuaris diferents,             
depenen de quin sigui el tipus del que es connecti es mostraran o no algunes de les                 
pantalles i estaran disponibles o no algunes de les funcionalitats.  
 
 
2.2.1 Assessor: 
 
L’usuari de tipus assessor té accés al seu perfil personal on hi podrà editar les seves                
dades bàsiques, i a una pantalla principal a partir de la qual podrà navegar a la resta de                  
funcionalitats. Aquest tipus d’usuari es subdivideix en si té privilegis o no. Cada assessor              
està assignat a una sèrie de clients de l’assessoria; un assessor sense privilegis té accés               
només als clients als quals està assignat, mentre que un amb privilegis hi té accés a tots. A                  
més, un assessor que tingui privilegis, pot modificar a qui està assignat cada client, pot               
veure el llistat i el perfil de cadascun dels assessors, i pot donar de baixa als existents i                  
donar-ne d’alta a nous. La resta de funcionalitats sobre els clients als quals un assessor té                
accés són compartides. És a dir, ambdós tipus podran accedir a les funcionalitats d’atenció              
al client, contractació i funcionalitat i serveis esmentades abans per a cadascun dels seus              
clients (o tots ells si es tracta d’un assessor amb privilegis). 
 
 
2.2.2 Client: 
 
Un usuari de tipus client també té accés a un perfil personal on hi podrà editar les seves                  
dades bàsiques, i a una pantalla principal a partir de la qual navegar cap a la resta de                  
funcionalitats. El client també té accés al perfil de l’assessor, però només sobre el qual està                
assignat, no té visibilitat de cap dada de la resta. Tampoc en té sobre cap altra client que no                   
sigui ell mateix. L’única pantalla i funcionalitat que posseeix el client i no l’assessor és la de                 
la creació de les sol·licituds d’assessorament, un cop creada es veu al llistat i es pot                
gestionar d’igual manera per ambdós tipus. Pel que fa a l’apartat de contractació, un client               
únicament visualitza la seva tarifa actual al seu propi perfil, i té accés al llistat històric de                 
serveis rebuts. Com s’ha explicat en l’apartat anterior, pot fer modificacions sobre la seva              
actual tarifa o pot sol·licitar serveis puntuals fora d’aquesta mitjançant sol·licituds           
d’assessorament predefinides. En referència les funcionalitats i serveis, hi té accés a totes,             
d’igual manera que l’assessor; l’única diferència, com hem dit, és que òbviament el client              
només accedeix a les seves pròpies, i no a les de cap altre. 
 
2.2.3 Administrador: 
 
Aquest tipus d’usuari està reservat als creadors de l’aplicació, de manera que en puguin              
fer un manteniment correcte i poder resoldre incidències amb les quals es puguin topar              
tant usuaris assessors com usuaris clients. L’administrador té accés al seu perfil amb les              
seves dades bàsiques editables, i a una pantalla principal des d’on pot accedir al llistat               
d’assessors o al llistat de clients. A partir d’aquí, un cop punxi sobre un client o sobre un                  
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assessor, té accés a tot el que tindria aquest, però amb els privilegis de poder modificar la                 
major part de les dades. Per la resta d’accions de manipulació, com podria ser eliminar               
registres mal creats o inserir-ne de necessaris, hauria de fer-ho realitzant instruccions SQL a              
mà sobre la base de dades. 
 

2.3 Flux i Navegació: 
 
En aquest apartat veurem el diagrama de navegació entre pantalles pels diferents tipus             
d’usuaris, un wireframe que mostri com es disposen els elements per cadascuna d’aquestes             
pantalles i determini quins seran funcionals, i una sèrie de casos d’ús per veure com es                
mourien els usuaris a través d’aquestes interfícies connectades entre si. 
 
 
2.3.1 Diagrama de Navegació: 
 
A continuació mostrarem el diagrama de navegació entre pantalles que ha de tenir cada              
tipus d’usuari. Les pantalles referents a l’Atenció al Client estaran emplenades en verd, les              
referents a la contractació en blau, i les referents a Funcionalitats i Serveis en groc; les                
pantalles de login i d’inici estaran sense emplenar. Pel que fa a les fletxes, el seu text                 
detalla el nom del botó que s’ha de prémer o l’acció a dur terme per tal de realitzar la                   
navegació en la direcció que indiquen.  
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Client: 
 

 
 
 

[2: Diagrama de pantalles Client] 
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Assessor amb i sense privilegis: 
 
(Les fletxes que tenen un text en negreta i entre asteriscs indiquen que es tracta d’una                
navegació únicament disponible per a assessors amb privilegis) 
 

 
[3: Diagrama d’Assessor] 

 
  

19 



Administrador: 
 
(Un cop prem sobre un assessor o client i navega cap a la seva pantalla principal, té accés                  
a tot el que tindria l’usuari en qüestió, sempre amb privilegis i amb disponibilitat de modificar                
la major part de les dades) 
 

 
[4: Diagrama d’Administrador] 
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2.3.2 Wireframes: 
 
En aquest punt veurem els wireframes de les pantalles que apareixen a aquesta versió              
primària de l’aplicació i que hem vist en els diagrames de navegació de l’anterior punt. 
 
 

- Inicia sessió, Crea Compte i Recupera Contrassenya: 
 

 
[Figures 5, 6 i 7] 
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- Pantalla Inicial Administrador, Assessor i Client: 
 

 
[Figures 8, 9 i 10] 

 

 
- Llistat Assessors, Clients i Perfil Administrador: 

 

 
[Figures 11, 12 i 13] 
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- Perfil Assessor, Perfil Client i Llistat Sol·licituds Assessorament: 
 

 
[Figures 14, 15 i 16] 

 

 
- Creació Assessor, Creació Client, Creació Sol·licitud Assessorament: 

 

 
[Figures 17, 18 i 19] 
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- Calendari Assessor, Històric Serveis Rebuts pel Client, Canvi Assessor: 
 

 
[Figures 20, 21 i 22] 

 
- Funcionalitats i Serveis, Alta Empleat, Calendari Fiscal: 

 

 
[Figures 23, 24 i 25] 
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- Generació Nòmina, Històric Nòmines, Llistat Empleats: 
 

 
[Figures 26, 27 i 28] 

 
 

 
- Notificacions Calendari Fiscal, Perfil Empleat, Balanç Situació: 

 

 
[Figures 29, 30 i 31] 
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- Compte de Pèrdues i Guanys, Històric Compres i Vendes, CompraVenda Individual: 
 

 
[Figures 32, 33 i 34] 

 

 
2.3.3 Escenaris i Casos d’Ús: 
 
Aquesta versió primària de l’aplicació no està destinada a usuaris reals, sinó a testejadors              
que han de validar el bon funcionament d’aquesta, traient conclusions de si l’organització             
dels elements i la navegació entre les pantalles facilitaria l’assoliment de les accions als              
usuaris. A partir d’aquestes conclusions s’enfocarien les següents versions de l’aplicació.           
Els casos d’ús que es definiran a continuació tractaran testejadors que duen a terme              
accions a l’aplicació com si fossin un usuari client, assessor o administrador estàndard: 
 
 
(1) Escenari d’ús d’un usuari Client: Un client d’una assessoria que fa servir aquesta              
aplicació vol canviar de tarifa perquè ja no necessita que sigui l’assessoria qui li introdueixi               
les factures de compra i venda al sistema, creu que li sortirà més a compte fer-ho ell mateix                  
o repartir aquesta tasca entre els seus treballadors. 
 
L’usuari obre l’aplicació i introdueix les seves credencials a la pantalla de login, el sistema               
detecta que es tracta d’un Client i el porta a la pantalla principal. Clica sobre el botó “Perfil”                  
per navegar a la pantalla d’aquest, on hi veu que, tal com té contractat, dins les tasques que                  
se li proveeixen amb la seva tarifa actual s’hi inclou la introducció de factures de compra i                 
venda a través del sistema. Prem “Enrere” per tornar a la pantalla principal i, des d’allà, clica                 
sobre botó de “Llistat de Sol·licituds d’Assessorament”. Un cop a la pantalla de l’esmentat              
llistat clica sobre el botó “Crear”; el qual el porta a la pantalla de creació de sol·licituds                 
d’assessorament. Allà comença a definir a partir de les opcions que hi ha registrades que               
vol un canvi sobre la seva tarifa actual. Comprova que aquest tipus de sol·licitud és               
predefinit, ja que troba totes les opcions per determinar el canvi i, en finalitzar-ne la creació i                 
tornar automàticament al llistat, veu com la sol·licitud d’assessorament es troba en estat             
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resolt amb èxit. Prem el botó “Inici” per retornar a la pantalla principal, lloc des d’on torna a                  
accedir al seu perfil mitjançant el botó comentat anteriorment. Allà pot verificar que la seva               
tarifa actual ja no inclou la introducció de factures de compra i venda al sistema. 
 
(1) Diagrama del Cas d’ús d’un usuari Client:  
 

 
[35: Cas d’Ús Client] 

 

 
(2) Escenari d’ús d’un usuari Assessor sense privilegis: Un client crea una sol·licitud             
d’assessorament informant que ha muntat una S.L. a banda de la seva botiga actual i vol                
que sigui aquesta assessoria li porti la comptabilitat de la mateixa manera que ja ho fa amb                 
la botiga. 
 
L’usuari obre l’aplicació i introdueix les seves credencials a la pantalla de login, el sistema               
detecta que es tracta d’un Assessor sense privilegis i el porta a la pantalla principal. Allà, al                 
costat del botó “Llistat de Sol·licituds d’Assessorament”, veu que en té una pendent de              
resoldre. Prem el botó i navega cap a la pantalla del llistat, on clica sobre la sol·licitud en                  
qüestió i és portat cap a la pantalla de gestió de sol·licituds. Allà llegeix el text escrit pel                  
client, indicant-li el seu desig que l’assessoria li porti la comptabilitat de la seva nova S.L.,                
de la mateixa manera que ja ho fa amb la seva botiga. L’assessor, un cop ho comenta a                  
l’assessoria i es decideix que serà ell també qui tindrà la S.L. assignada, contesta la               
sol·licitud dient-li la informació que necessita per poder realitzar l’alta. La sol·licitud queda en              
mans del client, que un cop la respon amb la informació requerida torna a deixar-la sobre la                 
teulada de l’assessor. Aquest, aleshores, des de la pantalla principal, prem el botó “Alta              
client” navegant a la pantalla de creació d’un nou client, on hi introdueix totes les dades                
proporcionades pel client a través de la sol·licitud encara en gestió. Un cop introduïda tota la                
informació de la S.L. prem “Finalitzar” i és portat un altre cop a la pantalla principal, des d’on                  
prem el botó “Llistat clients” per navegar a la vista del llistat. Allà clica sobre el nou client                  
navegant cap al perfil d’aquest, on verifica que tot sigui correcte. Fet això prem “Enrere” per                
retornar al llistat i prem “Inici” per anar cap a la pantalla principal, lloc on tornarà a prémer                  
“Llistat de Sol·licituds d’Assessorament” per ser portat al llistat. Allà torna a clicar sobre la               
sol·licitud en qüestió, navegant així una altra vegada a la pantalla de gestió. Allà contesta               
novament a la sol·licitud confirmant que la S.L. ha estat donada d’alta i que començaran a                
proveir-li i cobrar-li el servei sol·licitat; deixant d’aquesta manera la sol·licitud           
d’assessorament resolta. 
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(2) Diagrama del Cas d’ús d’un usuari Assessor sense privilegis: 
 

 
[36: Cas d’Ús Assessor sense Privilegis] 

 

 
(3) Escenari d’ús d’un usuari Assessor amb privilegis: Un assessor li comunica que no              
dóna abast amb el nombre de clients que té, i que de seguir així no podrà complir amb les                   
dates del calendari fiscal per a tots els clients que té assignats. L’assessor amb privilegis               
revisa quins clients donen més i menys feina, i quins assessors pot ser que vagin més                
folgats. 
 
L’usuari obre l’aplicació i introdueix les seves credencials a la pantalla de login, el sistema               
detecta que es tracta d’un Assessor amb privilegis i el porta a la pantalla principal. Allà prem                 
sobre el botó “Llistat Clients” i filtra pels clients assignats a l’assessor que no dóna abast.                
Clica sobre un dels clients que ha decidit reassignar i és portat al perfil d’aquest. Allà té                 
disponible el botó “Modificar Assessor Assignat”, el clica i navega a la pantalla on pot editar                
l’assessor que hi ha actualment per un altre. Realitza el canvi i prem “Desar”. És retornat al                 
perfil del client on pot verificar que la modificació s’ha realitzat degudament. 
 
(3) Diagrama del Cas d’ús d’un usuari Assessor amb privilegis: 
 

 
[37: Cas d’Ús Assessor amb Privilegis] 
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(4) Escenari d’ús d’un usuari Administrador: Una assessoria es queixa que una sèrie de              
sol·licituds d’assessorament informatives creades no donen la resposta predefinida adient, li           
proporciona a l’administrador quines són i a quins clients pertanyen. Són una xifra baixa,              
així que l’administrador es disposa a corregir-les a través de l’aplicació, no sense abans              
haver detectat l’error en la configuració de les respostes predefinides i haver-lo corregit             
degudament a través de la base de dades. 
 
L’usuari obre l’aplicació i introdueix les seves credencials a la pantalla de login, el sistema               
detecta que es tracta d’un usuari Administrador i el porta a la pantalla principal. Allà té accés                 
al “Llistat de Clients”, clica i és portat al llistat, prem sobre un dels que han rebut una                  
resposta predefinida errònia en una sol·licitud i navega cap a la seva pantalla principal. Allà               
prem sobre el botó “Llistat de Sol·licituds d’Assessorament” per navegar cap a la pantalla              
del llistat, on cerca la sol·licitud en qüestió i prem sobre ella per navegar a la pantalla de                  
gestió. La sol·licitud està resolta, així que un usuari client o assessor no tindria permisos per                
modificar-la, però l’administrador sí que ho pot fer; així que l’edita introduint la resposta              
correcta i prem “Desar”. Repeteix l’acció per a la resta de clients que l’assessoria ha reportat                
amb aquest error. 
 
(4) Diagrama del Cas d’ús d’un usuari Administrador: 
 

 
[38: Cas d’Ús Administrador] 
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3. Estructura Organitzativa de Dades 

3.1 Entitats: 
 
La base de dades s’organitzarà en un seguit d’entitats, cadascuna de les quals es reflectirà               
a una taula de SQLite. En aquest punt es definiran breument, i en el següent veurem un                 
diagrama dels camps que conté cadascuna i de com es relacionen entre si. 
 

- Usuari: Aquesta és l’entitat principal, engloba els usuaris de tipus Client, Assessor i             
Administrador; emmagatzema la seva informació bàsica. Està relacionada        
directament amb tota la resta d’entitats a excepció de les tres que funcionen a mode               
de parametrització i que veurem a continuació. 
 

- Tarifa: Detalla el nom de la tarifa i està enllaçada al client de l’entitat usuari que la                 
posseeix. 
 

- Sol·licitud Assessorament: Cada registre és una S.A. que pertany a un client i, a              
més, pot també està assignada a un assessor. Així que pot tenir una relació doble               
amb l’entitat usuari. Inclou la informació bàsica de la S.A., l’estat en el qual es troba i                 
a la teulada de qui està (si ha de respondre el client o l’assessor o cap dels dos                  
perquè ja ha finalitzat). Si es tracta d’una S.A. que s’ha anat responent diverses              
vegades pel client i l’assessor estarà relacionada amb una sèrie de registres de             
l’entitat observació que emmagatzemaran la conversa. 
 

- Observació: Com s’ha comentat, els registres d’aquesta entitat estan relacionats a           
una S.A., emmagatzemen les diverses respostes realitzades en els canvis de           
teulada i l’ordre en què s’han produït aquestes. 
 

- Tasca Calendari Assessor: Aquesta entitat emmagatzema dates d’inici i fi          
d’esdeveniments que impliquen a un assessor, així que està relacionada també amb            
l’entitat usuari. Per la seva banda, els usuaris clients assignats al determinat            
assessor també poden visualitzar aquestes dades, de manera que puguin conèixer           
la disponibilitat del seu assessor. 
 

- Empleat: Cada registre representa un empleat que està necessàriament relacionat          
amb un usuari client, així que es tracta d’una entitat novament relacionada amb la              
que s’ha comentat que era la principal. S’hi desen les dades bàsiques de cada              
empleat. 
 

- Nòmina: En aquesta entitat s’emmagatzemen les nòmines de cada empleat, així que            
està relacionada amb la taula anterior. Hi trobem les dades principals d’aquestes i el              
camp que enllaça a l’empleat al qual pertanyen. 
 

- Notificació Tasca Calendari Fiscal: Per cadascun dels usuaris clients, hi ha un            
calendari que està format per diversos registres de tasques, els quals són            
emmagatzemats en aquesta entitat. Cada tasca pot tenir marcat o desmarcat el flag             
que ha de notificar o no al client a mesura que s’apropa la data límit d’entrega de la                  
determinada tasca. Aquesta entitat està enllaçada amb la taula que veurem a            
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continuació, que no és més que una parametrització de cada tasca. 
 

- Tasca Calendari Fiscal: Aquí es desen cadascuna de les tasques existents al            
calendari fiscal, amb el seu descriptiu i codi per enllaçar amb els registres de la taula                
de les notificacions esmentada anteriorment. És una parametrització que permet,          
només modificant aquesta entitat, eliminar tasques existents del calendari de tots els            
clients, o modificar-ne els descriptius, o afegir-ne; sense necessitat d’anar client per            
client modificant dades cada cop que es canvies el calendari fiscal. 
 

- Compra i Venda: Aquesta entitat emmagatzema cada registre de compra o de venda             
en una mateixa taula. Està relacionada amb l’entitat usuari, les compres i vendes de              
cada client estan desades aquí. La tipologia d’aquestes queda enllaçada a dues            
taules de parametrització, d’igual manera que les tasques del calendari explicades           
en l’entitat anterior. Les dues taules de parametrització són per les entitats que             
conformen el compte de pèrdues i guanys, i el balanç de la situació, les quals es                
nodreixen de la informació d’aquesta entitat, conjuntament amb la de les nòmines i la              
dels pagaments del client. 
 

- Pagament Client: Aquesta entitat desa els registres de cadascun dels pagaments           
dels usuaris clients realitzats a l’assessoria a canvi de rebre els seus serveis. Està              
enllaçada com no podia ser d’altra manera amb l’entitat usuari. 
 

- Pèrdua i Guany: Aquí es desa cadascun dels registres que conformaran el compte             
de pèrdues i guanys d’un client, així que la taula està enllaçada necessàriament amb              
l’entitat usuari. Cada registre de l’entitat està enllaçat a una de les parametritzacions             
de la taula de tipus de despesa/ingrés, la qual veurem a continuació. 
 

- Estament Balanç Situació: Aquesta entitat emmagatzema cadascun dels registres         
que conformaran el balanç de situació d’un client, així que la taula està enllaçada              
necessàriament, altre cop, amb l’entitat usuari. Cada registre de l’entitat està enllaçat            
també a una de les parametritzacions, aquest cop, de la taula de tipus d’estament de               
balanç, la veiem seguidament. 
 

- Tipus Estament Balanç: Aquí s’emmagatzemen els tipus d’estament del balanç, de           
manera que es puguin agrupar degudament i així desplegar-lo de manera correcta.            
D’aquesta parametrització es nodreixen les entitats de compra i venda, i del balanç. 
 

- Tipus Despesa/Ingrés: En aquesta taula es desen els tipus d’ingrés o despesa, de             
manera que es puguin agrupar degudament i així desplegar el compte de pèrdues i              
guanys de manera correcta. D’aquesta parametrització es nodreixen les entitats de           
compra i venda, i del compte de pèrdues i guanys. 
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3.2 Organització de la Base de Dades: 
 
A continuació s’adjunta un diagrama que mostra com es disposaran a la base de dades les                
entitats explicades en el punt anterior. Cada requadre representa una entitat i una taula a la                
base de dades, mentre que els elements a l’interior d’aquests són els camps d’aquestes              
taules. Per cada camp en definim el seu tipus, restricció i relació; la definició dels camps que                 
relacionen taules es veu completada amb les fletxes del diagrama, que també indiquen cap              
a quina entitat van i determinen si es tracta d’un tipus de relació 1 a 1 o N a 1. 
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[39: Diagrama Entitats] 
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4. Implementació del producte 
4.1 Eines i Abast del desenvolupament: 
 
Per el desenvolupament de la versió primària d’aquesta estructura de CRM per assessories             
s’ha emprat l’entorn de desenvolupament xCode amb el llenguatge de programació Swift;            
emprant com a llibreria d’ajut principal SQLite. Amb aquestes eines s’ha aconseguit            
desenvolupar una aplicació en iOS que té un seguit de funcionalitats de l’estructura del que               
hauria d’acabar sent un CRM per assessories.  
 
La idea global de versió primària de l’aplicació que implementés l’estructura del CRM             
constava de 15 taules SQL que representaven una sèrie d’entitats i parametritzacions vistes             
al punt 3.2 del treball. Finalment, al materialitzar-ho en codi s’han simplificat algunes             
parametritzacions en arrays, i s’ha arribat a configurar i donar funcionalitat completa a 3              
entitats; els Usuaris, les Sol·licituds d’Assessorament i les Observacions. Totes relacionades           
entre sí, i amb l’entitat Usuari subdividida en 3 subentitats amb propietats, privilegis i              
funcionalitats diferents (Administrador, Assessor, Client). En l’àmbit de les pantalles, s’ha           
desenvolupat el referent a les d’inici, credencials i creació (en gris als diagrames de              
navegació del 2.3.1); les d’Atenció al Client (en verd a l’esmentat diagrama); i les de               
contractació (en blau). En el punt següent veurem com s’han adaptat per dotar-les de              
funcionalitat. 
 

4.2 Documentació de les funcionalitats: 
 
Totes les funcionalitats de la part implementada de l’aplicació giren al voltant de les entitats               
Usuari, Sol·licitud d’Assessorament i Observació. Aquestes entitats prenen cos en el total de             
les 12 interfícies que s’han elaborat; i interactuen entre elles a través de les funcionalitats               
disponibles a cadascuna d’aquestes pantalles.  
 
 
4.2.1 Entitats i les seves Relacions: 
 
El diagrama d’entitats de la part d’estructura desenvolupada queda de la següent manera: 
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[40: Diagrama Entitats Versió Primària] 

 

 
 

- Usuari: És l’entitat principal, la que emmagatzema les dades a partir de les quals es               
té accés o no a les diferents pantalles i funcionalitats; determinant també el contingut              
mostrat en algunes d’aquestes. Un registre d’aquesta taula pot ser un usuari de tipus              
Client, Assessor o Administrador.  
 
Està relacionada amb si mateixa a través dels registres de tipus Client i Assessor,              
tots els Clients tenen d’emplenament obligatori el camp IdAdmin, el qual els            
relaciona directament amb l’Id un Assessor. Els usuaris de tipus Administrador i            
Assessor tenen aquest camp buit.  
 
També es relaciona, i de manera doble, amb l’entitat SolAssess. Per cada registre             
d’aquesta taula és obligatori el camp IdClient i IdAssessor, els quals indiquen            
respectivament l’Id del Client creador de la Sol·licitud d’Assessorament i l’Id de            
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l’Assessor encarregat de gestionar-la. 
 
El camp Id és la clau primària, i ens serveix per relacionar els Assessors amb els                
seus Clients i per relacionar aquests dos tipus d’usuari amb les S.A. que             
respectivament poden gestionar i crear. El camp Nom és obligatori per qualsevol            
dels 3 tipus d’usuari, però és purament informatiu. El camp Tipus és obligatori en la               
creació d’un usuari i determina l’accés a pantalles i funcionalitats d’aquest. El camp             
IdAdmin s’emplena de manera obligatòria només pels Clients, i s’hi emmagatzema           
l’Id del corresponent Assessor. El camp Privilegis val 0 pels Administradors i            
Clients, i pot valdre 1 o 0 pels Assessors; en cas de valdre 1 dóna accés a un parell                   
de funcionalitats extres al determinat Assessor, més endavant les veurem en           
l’explicació de les pantalles. Els camps Cognom1 i Cognom2 no són obligatoris i             
són purament informatius. El camp Mail és obligatori i únic pels 3 tipus d’usuari, és el                
que els identifica al iniciar sessió. El camp NomFiscal és obligatori pels 3 tipus              
d’usuari, però és purament informatiu. El camp dni és obligatori i únic pels 3 tipus,               
però és purament informatiu. Finalment, el camp contrassenya és obligatori també           
pels tres tipus d’usuari, i es requereix en combinació amb el mail per iniciar sessió. 
 

- Sol·licitud Assessorament: Cada registre d’aquesta taula representa una petició         
d’un Client cap al seu Assessor. Així que necessàriament i tal com hem explicat en el                
punt anterior, tots els registres d’aquesta entitat es relacionen amb un registre Client             
i amb un registre Assessor de l’entitat Usuari.  
 
A més, l’entitat SolAssess també es pot relacionar amb l’entitat Observacions. Tots            
els registres de la taula Observacions tenen un camp IdSolAssess que els relaciona             
directament amb l’Id d’una Sol·licitud d’Assessorament; inicialment els registres de          
les S.A. no estan relacionades amb cap registre de la taula Observacions, però és              
quelcom que ha d’acabar passant si es gestiona. 
 
El camp Id és la clau primària de la taula, i ens serveix des de l’entitat Observacions                 
per relacionar-ne els seus registres amb els de la SolAssess. El camp Tipus és              
obligatori i només té tres valors possibles (Actuació, Informació o Reclamació), el            
qual es determina al moment de la creació i ja no varia, és purament informatiu. El                
camp desc és obligatori i es tracta d’un text llarg que explica el motiu de la Sol·licitud                 
d’Assessorament, és informatiu. El camp prioritat és obligatori i pot tenir un de tres              
valors possibles (Baixa, Mitjana, Alta) determinat en el moment de la creació,            
invariable des d’aquell moment i únicament informatiu també. Com hem comentat,           
els camps IdClient i IdAssessor són obligatoris i emmagatzemen respectivament          
els Id dels registres de l’entitat Usuari que pertanyen al Client que ha creat la S.A. i a                  
l’Assessor que l’ha de gestionar. El camp Teulada és també obligatori i amb 3 valors               
possibles (Client, Assessor, -), els quals varien al llarg de la gestió de la S.A. i                
indiquen qui pot relacionar un nou registre d’Observació en aquell registre de            
SolAssess en cada moment. Finalment, el camp Estat és obligatori i varia al llarg de               
la gestió de la S.A. amb 3 possibles valors (En creació, En curs, Resolta), serveix per                
determinar si es poden seguir relacionant nous registres d’Observació en aquell           
registre de SolAssess. 
 

- Observació: Els registres d’aquesta entitat representen comentaris emesos per un          
Client o un Assessor al voltant d’una Sol·licitud d’Assessorament. Tots aquests           
registres estan necessàriament relacionats amb un registre de la taula SolAssess, la            
qual fa de pont per relacionar-los amb el registre Client i el registre Assessor de la                
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taula Usuari que estan escrivint aquests comentaris en forma de registres en la taula              
d’Observacions. 
 
El camp Id és la clau primària de la taula, el camp Nombre és un número obligatori                 
que permet ordenar cada grup de registres relacionats amb el mateix registre de la              
taula SolAssess segons el moment de la seva creació, de manera que els             
comentaris es puguin llegir amb sentit. El camp contingut és el text llarg que descriu               
el comentari en forma d’observació que ha emès pel registre Client o Assessor de la               
taula Usuari sobre el registre de la taula SolAssess. Finalment, el camp            
IdSolAssess, és el que determina a quina Sol·licitud d’Assessorament fa referència           
l’Observació en qüestió. 

 
 
4.2.2 Flux entre Interfícies: 
 
Els diagrames de navegació de les 12 pantalles que s’han aconseguit desenvolupar són             
els següents; com es pot veure comparant amb els diagrames del punt 2.3.1, s’han              
compactat algunes interfícies i d’altres es reutilitzen amb diversos objectius: 
 
 

- Diagrama de navegació de la part implementada del Client: 
 

 
[41: Diagrama Client Versió Primària] 

 
*La pantalla “Llistat Sol·licituds Assessorament” ha quedat integrada dins la pantalla “Principal Client” 
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- Diagrama de navegació de la part implementada de l’Assessor: 

 

 
[42: Diagrama Assessor Versió Primària] 

 
*D’igual manera que al diagrama anterior, la pantalla “Llistat Sol·licituds Assessorament” s’integra en la pantalla               
“Principal Assessor”; a més, en aquesta mateixa pantalla, hi queda també inserida la pantalla “Llistat Clients” 
 
 

- Diagrama de navegació de la part implementada de l’Administrador: 
 

 
[43: Diagrama Administrador Versió Primària] 

 

*Seguint la línia dels diagrames anteriors, les pantalles “Llistat Clients” i “Llistat Assessors” queden inserides a la                 
pantalla “Principal Administrador” 
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4.2.3 Interfícies i les seves Funcionalitats: 
 
A continuació es mostrarà la interfície implementada per a cada pantalla i es detallarà el               
desenvolupament realitzat per dur-les a terme. També s’explicaran totes les funcionalitats           
que rauen en cadascuna d’aquestes. 
 

- Inici de Sessió: 
 

 
[44: Interfície Inicia Sessió Versió Primària] 

 
Com veiem la pantalla consta d’una etiqueta informativa que la titula, dues entrades de text i                
tres botons. Amb el botó “Crea Compte” viatgem a la pantalla de Creació de Compte, i amb                 
el “Recupera Contrassenya” a la de Recupera Contrassenya. Les dues entrades de text són              
per informar les credencials, conformades pel Mail i la Contrassenya de l’Usuari, que són              
validades al pitjar el botó “Inicia Sessió”; a través del qual naveguem a la pantalla inicial de                 
l’usuari corresponent. 
 
A nivell de codi, el viewcontroller d’aquesta interfície és el que crea les taules de les tres                 
entitats explicades abans i genera l’arxiu de la base de dades en cas de no existir. A partir                  
d’aquí tenim un codi simple per navegar a la vista corresponent al prémer “Recupera              
Contrassenya”; similar al de “Crea Compte”, aquest últim però passa una sèrie de             
paràmetres per indicar a la vista de Creació de Compte com s’ha de desplegar. 
 
La lògica més complexa la trobem al botó “Inicia Sessió”. Primer de tot validem que les                
entrades de text del mail i de la contrassenya estiguin emplenades, en cas contrari mostrem               
un pop-up indicant el camp que falta per omplir. Si ambdós estan plens, cerquem a la taula                 
Usuari a través del camp mail per trobar el registre corresponent al mail introduït; en cas de                 
no trobar-lo mostrem un pop-up informatiu, en cas que sí ens disposem a comprovar si la                
contrassenya introduïda coincideix amb el registre recuperat a través del mail. En cas de no               
coincidir mostrem un pop-up, en cas que sí informem que és correcte i preguntem en última                
instància si es desitja iniciar sessió. Si la resposta és negativa ens aturem i ens quedem a la                  
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pantalla on som, en cas d’afirmació mirem quin és el Tipus del registre recuperat i               
naveguem a la pantalla d’inici corresponent a aquest. 
 
 

- Recupera Contrassenya: 
 

 
[45: Interfície Recupera Contrassenya Versió Primària] 

 
La pantalla consta d’una etiqueta informativa, un text explicatiu, una entrada de text i un               
botó. Aquí el que fem és simular de manera rudimentària el mètode de recuperació de               
contrassenya, però en comptes d’enviar un mail mostrem la nova contrassenya en un             
pop-up per pantalla. La lògica del viewcontroller d’aquesta interfície rau pràcticament en el             
botó “Envia mail”. Al pitjar-lo validem que el camp mail no estigui buit, si ho està ho                 
indiquem amb un pop-up; en cas d’estar ple verifiquem que el mail introduït correspongui a               
un registre de la taula Usuari, sinó ho indiquem també mitjançant un pop-up. Si es               
compleixen les dues premises s’executa el codi de generació aleatòria de contrassenya, la             
qual queda conformada per tres nombres aleatoris del 0 al 9. Un cop generada s’executa               
una instrucció d’actualització del camp contrassenya sobre el registre de la taula Usuari             
corresponent al mail introduït; a partir d’aquí es desplega un pop-up informant l’èxit de              
l’operació tot mostrant la nova contrassenya per aquell usuari. Amb el botó “Enrere”             
simplement retornem a la pantalla d’inici de sessió. 
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- Creació de Compte: 
 

 
[46: Interfície Creació Compte Versió Primària] 

 
Aquesta pantalla consta d’una etiqueta informativa, 10 entrades de text i una taula formada              
per diverses cel·les. El viewcontroller d’aquesta interfície conté tota la lògica de creació de              
comptes nous; amb totes les validacions perquè siguin coherents. A més, com s’aprecia a              
les imatges, es pot desplegar de tres formes segons el valor de les variables que li arriben al                  
desplegar-se. En una s’hi poden crear els tres tipus de comptes, en una altra només               
Assessors, i en l’altre només Clients. Navegant-hi des de la pantalla d’inici de sessió se’ns               
desplega sense restriccions; navegant-hi prement els botons “Alta Client” o “Alta Assessor”,            
que són presents en altres pantalles que veurem més endavant, se’ns desplega amb les              
restriccions respectives de només poder crear Clients o Assessors. Aquestes restriccions           
són simplement inicialitzacions de certes entrades de text amb uns determinats valor a la              
vegada que són convertides en no editables, de manera que forcen a crear el tipus d’usuari                
convenient. 
 
La lògica del botó “Enrere” valida les variables que s’emplenen al navegar a la pantalla per                
saber l’origen del visitant. En funció d’aquestes, al prémer enrere retornarem a la pantalla              
d’inici de sessió, a la pantalla d’inici d’administrador o a la pantalla d’inici d’assessor. 
 
Al prémer el botó “Crea” s’executa tota la lògica de validació de coherència de dades i, en                 
cas de complir les condicions, de generació d’un nou registre a la taula usuari. Primer de tot                 
es validen els camps obligatoris, els quals s’avisa per pop-up si n’hi ha algun que no està                 
emplenat, aquests són: mail (també comprova que no existeixi ja un registre amb el mateix               
mail a la taula, en cas que sí ho avisa amb un pop-up), contrassenya, dni (igual que amb el                   
mail, també comprova que sigui únic, sinó ho avisa), nom, nom fiscal, tipus (desplega 3               
opcions, si es deixa buit o s’informa un valor diferent no passa la validació i mostra pop-up                 
informant), privilegis (desplega també 3 opcions diferents, no es pot deixar buit ni informar              
un valor diferent, les opcions negatives informen un 0 al camp per base de dades i el Sí                  
informa un 1), idAdmin (aquest camp s’emplena amb l’Id del registre de l’entitat Usuari              
corresponent a la cel·la que pitgem a la taula que ens mostra tots els Assessors de la base                  
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dades, és obligatori només en cas de què al camp Tipus s’hi hagi informat Client). En cas de                  
complir amb totes les condicions es pregunta a l’usuari si es desitja tirar endavant amb la                
creació del nou compte, en cas de respondre afirmativament es realitza la inserció del nou               
registre a la taula usuari. 
 
Al codi que s’executa al carregar la interfície al navegar-hi, veiem com es fan les consultes a                 
la base de dades per emplenar els arrays que emmagatzemen el dni i el nom fiscal de tots                  
els assessors, els quals es mostren cadascun en una cel·la de la tableview. Com hem vist                
en l’explicació de les validacions, tenim un codi (fora del onviewDidLoad) que al prémer les               
cel·les d’aquesta taula s’executa per emplenar el camp Id Administrador amb el valor             
corresponent a l’assessor pitjat. El que també s’executa al desplegar la pàgina és la lògica               
explicada que determina quina de les tres versions de la pantalla Creació Compte veiem              
(restricció Client, restricció Assessor, cap restricció). 
 
 

- Inici Administrador: 
 

 
[47: Interfície Inici Administrador Versió Primària] 

 
Per arribar a aquesta pantalla cal introduir les credencials d’un usuari administrador a la              
pantalla d’inici de sessió. Hi veiem una etiqueta informativa estàtica, una etiqueta            
informativa dinàmica que ens dóna la benvinguda i ens mostra el nom de l’administrador              
connectat (per desplegar aquesta pantalla cal passar sempre l’Id perquè hi hagi la             
referència de l’administrador connectat), un botó enrere que simplement ens pregunta si            
volem tancar sessió i ens retorna a la pantalla d’inici de sessió en cas afirmatiu, un botó                 
perfil que ens navega a la pantalla Perfil Administrador, dos botons d’Alta Client i Alta               
Assessor que ens porten a les versions restrictives de la pantalla Creació Compte vista              
abans (inicialitzen les variables d’aquesta de determinada manera per aconseguir-ho), i           
dues taules les cel·les de les quals ens mostren respectivament els noms fiscals i dnis de                
tots els Clients i tots els Assessors de la base de dades. 
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El codi que s’executa al desplegar-se la pantalla inicialitza l’etiqueta dinàmica i emplena els              
arrays necessaris pel llistat dels clients i dels assessors llençant consultes a la base de               
dades. 
Seguint fent referència a les taules, al viewcontroller de la vista hi trobem també uns               
mètodes que ens permeten saber quina cel·la estem prement de cada taula. La lògica que               
s’executa és la de consultar a la base de dades per recuperar l’Id del registre de Client o                  
Assessor premut, de manera que el podem passar com a paràmetre i navegar a la pantalla                
Inici Client o Inici Assessor corresponent al del premut. A més, al navegar a aquestes               
pantalles hi passem les variables per indicar que som administrador i quin Id tenim; de               
manera que al prémer enrere en aquestes pantalles d’Inici puguem retornar a l’Inici             
Administrador del qual provenim. 
 
 

- Inici Assessor: 
 

 
[48: Interfície Inici Assessor Versió Primària] 

 
A aquesta pantalla s’hi accedeix introduint a la pantalla de l’inici de sessió les credencials               
d’un usuari Assessor, o través d’un compte d’administrador pitjant sobre la cel·la d’un             
assessor a la pantalla Inici Administrador vista abans. Amb una lògica similar a la resta de                
taules explicades, al desplegar-se es fan consultes a la base de dades per emplenar les               
cel·les de la taula del Llistat de Clients amb el dni i el nom fiscal dels clients corresponents a                   
l’Assessor connectat; i per emplenar les cel·les de la taula del Llistat S.A. amb la informació                
corresponent dels registres de l’entitat SolAssess relacionats amb el determinat assessor           
connectat. Veiem també una etiqueta dinàmica amb el nom de l’assessor, emplenada també             
en el desplegament de la interfície consultant a la base de dades. Seguint la mateixa lògica,                
aquest emplenament en el desplegament requereix tenir passat com a paràmetre l’Id de             
l’Assessor en concret per tenir-ne sempre la referència. 
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Pel que fa a la resta d’elements, veiem una etiqueta estàtica de text, el botó enrere amb                 
lògica que determina on retorna segons les variables passades per paràmetre (dues            
opcions: a l’inici de sessió o a l’inici administrador), el botó perfil que ens navega a la                 
pantalla perfil assessor passant els paràmetres per no perdre la referència, el botó Alta              
Assessor que (després de verificar que l’assessor connectat té privilegis o que som un              
administrador visitant el compte d’aquest assessor, sinó no ens deixa) ens porta a la              
pantalla de Creació de Compte amb restricció assessor, i el botó Alta Client que ens porta a                 
sense validar si tenim privilegis o si som administradors a la pantalla de Creació de Compte                
amb restricció client. 
 
Tornant a la lògica de les dues taules, d’igual manera que a les vistes a les altres pantalles,                  
tenim els mètodes al viewcontroller que ens permeten veure quina cel·la hem premut, i amb               
la informació d’aquesta fer consulta a la base de dades per recollir l’Id determinat per               
navegar a la pantalla de Perfil Client (en cas de prémer sobre una cel·la del llistat de clients)                  
o de Gestió de S.A. (en cas de prémer al llistat de les S.A.). Un altre element interessant és                   
l’etiqueta dinàmica vermella, que ens indica el nombre de S.A. sense resoldre que té a la                
teulada l’assessor corresponent a la determinada pantalla d’inici. 
 
 

- Inici Client: 
 

 
[49: Interfície Inici Client Versió Primària] 

 
A aquesta pantalla hi podem accedir introduint les credencials d’un client a l’inici de sessió o                
a través de la pantalla d’inici administrador; a més com veiem té etiquetes dinàmiques que               
ens mostren el nom del client, del seu assessor, i el nombre de S.A. assignades a la seva                  
teulada sense resoldre. Això vol dir que cal passar-li paràmetres per tenir la referència d’on               
venim i de quin registre de client estem parlant al navegar-hi; i també que el botó enrere                 
compta amb una lògica que, comprovant aquests paràmetres, ens retorna a la pantalla             
d’inici de sessió o d’inici administrador. 
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Pel que fa a la resta de botons; el del Perfil ens navega, portant els paràmetres requerits, a                  
la pantalla Perfil Client; mentre que el botó Perfil Assessor ens porta d’igual forma a la del                 
Perfil de l’Assessor determinat. El botó Funcionalitats i Serveis ens mostra un pop-up             
indicant-nos que les funcionalitats a les que s’hauria d’accedir a partir d’allà encara no estan               
desenvolupades, i el botó de Crear S.A. ens porta, amb els paràmetres necessaris, a la               
pantalla de creació de sol·licituds d’assessorament. 
 
La taula, en la línia que les vistes anteriorment, s’emplena al desplegar-se la pantalla fent               
consultes a la base de dades amb l’Id del client al qual pertany la pantalla d’Inici; de manera                  
que ens l’omple amb les S.A. creades per aquest. Si pitgem sobre una d’elles, un dels                
mètodes del viewcontroller detecta quina és i amb la informació d’aquesta acaba llençant             
una consulta sobre la base de dades per conèixer l’Id i passar-lo com a paràmetre al                
navegar a la pantalla de Gestió de S.A. de la determinada sol·licitud d’assessorament. 
 
 

- Perfil Administrador: 
 

 
[50: Interfície Perfil Administrador Versió Primària] 

 
Aquesta pantalla ens mostra la informació bàsica del registre de la taula usuari corresponent              
a l’administrador connectat. A part de l’etiqueta superior, que és estàtica, la resta es tracta               
d’etiquetes dinàmiques que s’emplenen al desplegar-se la pantalla fent consultes a la base             
de dades per recuperar les dades corresponents al determinat administrador. Per desplegar            
aquesta pantalla sempre li hem de passar l’Id perquè es pugui tenir la referència de               
l’administrador que hi ha connectat. 
 
A la interfície hi trobem una funció de canvi de contrassenya que, validant primer que               
l’entrada de text no estigui buida, realitza una instrucció d’actualització del camp            
contrassenya amb el valor introduït sobre el registre de la taula usuari corresponent a              
l’administrador connectat. El botó enrere ens retorna sempre a la pantalla d’Inici            
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Administrador (passant sempre l’Id d’aquest), ja que al perfil del mateix només s’hi pot              
accedir des d’allà. 
 
 

- Perfil Assessor: 
 

 
[51: Interfície Perfil Assessor Versió Primària] 

 
És molt similar a la pantalla Perfil Administrador, consta d’etiquetes dinàmiques per mostrar             
la informació de l’assessor al qual pertany el perfil i per donar seguiment a quin usuari                
estem fent servir (en les demés pantalles que es poden visitar connectat com a diversos               
usuaris també succeeix, veiem com en el cas de la captura l’etiqueta diu “Perfil Assessor del                
client Lia - administrant”, que ens indica que provenim del perfil del client Lia i que som                 
realment un administrador). Aquestes etiquetes s’emplenen com hem vingut explicant al           
desplegar-se la pantalla, gràcies a les variables que es reben al viatjar-hi, amb les quals es                
realitzen consultes a la base de dades per acabar de recollir tota la informació necessària.  
 
Podem accedir a aquesta interfície des de la pantalla d’inici assessor o des de la pantalla                
d’inici client, així que el botó enrere comprovarà la parametrizació per saber d’on prové i               
tornar-hi. Pel que fa a la resta d’elements, tenim el botó calendari que ens desplega un                
pop-up informant que la funcionalitat encara no està desenvolupada, i el botó canvia             
contrassenya amb la corresponent entrada de text que funciona de la manera ja explicada              
en el Perfil Administrador; però amb l’afegit que aquí valida qui està visitant el perfil. Si som                 
administradors podrem modificar la contrassenya, si som assessors vol dir que ens pertany             
el perfil així que també, però si som clients visitant el perfil del nostre assessor no tindrem                 
permisos per modificar la contrassenya. 
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- Perfil Client: 

 
[52: Interfície Perfil Client Versió Primària] 

 
El Perfil Client és també molt similar als altres dos. Cal passar-li paràmetres al viatjar-hi amb                
els quals en el desplegament de la interfície s’emplenaran les etiquetes dinàmiques, recollint             
la informació faltant mitjançant consultes a la base de dades. Hi podem accedir des de l’Inici                
Client i des de l’Inici Assessor, així que el botó enrere ens retornarà a una o altra pantalla                  
segons provinguem revisant la parametrització. Com hem anat veient en totes aquestes            
pantalles, gràcies a les variables que es traspassen al navegar entre pantalles mai perdem              
la referència de si som un Client, o un Assessor, o un Administrador que va navegant a                 
través de totes les interfícies. A més, les etiquetes dinàmiques ens van donant feedback de               
amb què estem connectats. 
 
La funcionalitat de Canvia contrassenya, en aquest cas, la permet si s’és Administrador o              
Client, l’assessor visitant el perfil del seu client no pot modificar-la. Veiem també una              
etiqueta estàtica de Històric Serveis, no hi ha cap taula a sota perquè com hem vist les                 
Funcionalitats i Serveis no estan desenvolupades i aquesta taula s’emplenaria amb           
informació d’allà. En acabat tenim el botó Canvia Assessor, que ens porta a la pantalla on                
podrem realitzar aquesta funcionalitat; tot i això només hi podem accedir si estem             
connectats com a Administrador o si som un Assessor amb privilegis. 
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- Canvia Assessor: 
 

 
[53: Interfície Canvia Assessor Versió Primària] 

 
Aquesta pantalla és únicament per dur a terme la funcionalitat de Canvi d’Assessor, que              
farà que un Client modifiqui l’actual Assessor que el gestiona per un altre. S’hi pot accedir                
únicament des de la pantalla Perfil Client, i només si estem connectats com a Administrador               
o Assessor amb privilegi; així que el botó Enrere ens transporta sempre al Perfil Client               
emportant-se els paràmetres per no perdre les referències de com estem connectats. 
 
En el moment de desplegar-se la pantalla es fan les pertinents consultes a la base de dades                 
per emplenar la taula que mostra el llistat de tots els assessors existents a la taula usuari.                 
D’igual manera que en la resta de taules vistes, tenim codi al viewcontroller que detecta               
quan pitgem sobre una cel·la de la taula, executant un procés a partir de les dades                
d’aquesta. En aquest cas al prémer validem que el Client en qüestió no estigui ja assignat a                 
l’assessor que estem prement; en cas d’estar-ho mostrem un pop-up indicant que no es              
produirà cap canvi. Si l’assessor premut és diferent al que actualment gestiona el Client              
mostrem un pop-up diferent que avisa que en cas de resposta afirmativa es durà a terme el                 
Canvi d’Assessor. Al confirmar es produeix el canvi que primerament llença una instrucció             
sobre el registre Client de la base de dades i li actualitza el camp idAdmin per l’Id del que                   
serà el nou assessor. Com a segon i últim pas el procés llença una primera consulta que                 
serveix per emmagatzemar en un array els Id de totes les S.A. de la taula SolAssess que                 
pertanyen al Client en qüestió; després itera aquest array per llençar una instrucció             
d’actualització per cadascun que els hi modifica el camp idAssessor amb l’Id del que serà el                
nou assessor. 
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- Creació Sol·licitud d’Assessorament: 

 

 
[54: Interfície Creació Sol·licitud Assessorament Versió Primària] 

 
Només podem accedir a aquesta pantalla a través de l’Inici del Client, i ho podem fer com a                  
Administrador o com a Client; en ambdós casos tenim permisos per Crear una Sol·licitud              
d’Assessorament. Això vol dir, com hem vist en altres pantalles, que el botó Enrere sempre               
ens retorna a l’Inici Client amb la parametrització necessària per seguir sabent com estem              
connectats.  
 
Al desplegar-se la interfície es carreguen una sèrie de valors estàtics i dinàmics. L’etiqueta              
superior posa “Administrant” i només és visible si entrem com a Administrador, les cel·les de               
la taula Tipus sempre són tres (Actuació, Informació, Reclamació), les de la taula Prioritat              
també (Baixa, Mitjana, Alta), l’etiqueta Teulada sempre s’inicialitza com a Client, la de l’estat              
també comença sempre amb el mateix valor En creació, i les etiquetes del Client i Assessor                
s’emplenen amb els corresponents segons el Client amb el que estiguem connectats o             
sobre el qual estiguem administrant. El TextView té una sèrie de mètodes al viewcontroller              
que simulen el text Placeholder que es veu al entrar i que s’esborra quan ens disposem a                 
escriure. 
 
En el botó Crear hi trobem la lògica de generació de Sol·licituds d’Assessorament. El que fa                
és validar que s’hagi seleccionat una cel·la de la taula Tipus, una cel·la de la taula Prioritat i                  
s’hagi emplenat el TextView amb la descripció de la S.A. que es vol crear. Si es compleixen                 
les premises es mostra un pop-up que pregunta si es vol procedir a inserta la S.A., en cas                  
de resposta afirmativa executa una instrucció d’inserció d’un nou registre sobre la taula             
SolAsses amb les dades informades a la pantalla a excepció dels camps Teulada i Estat.               
L’Estat l’inserta amb el valor “En curs” (es quedarà ja amb aquest fins que es resolgui), i la                  
Teulada la inserta com a Assessor (la S.A. ja ha estat creada i ha de ser l’Assessor i no el                    
Client qui la respongui en propera instància). Aquests dos camps són importants per a la               
pantalla de Gestió de S.A. que veurem a continuació. Un cop creada la S.A. veurem com                
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ens apareix a l’Inici del Client sense la marca de resolta i sense mostrar notificació, i com                 
ens apareix a l’Inici de l’Assessor amb la marca de què han escrit i amb un increment de +1                   
al nombre vermell de notificacions d’aquest. 
 
 

- Gestió Sol·licitud d’Assessorament: 
 

 
[55: Interfície Gestió Sol·licitud Assessorament Versió Primària] 

 
Podem accedir a aquesta pantalla a través de l’Inici del Client i a través de l’Inici de                 
l’Assessor, prement en una cel·la de la taula amb el llistat de les S.A. que pertanyen                
respectivament a cadascun. Això vol dir que el botó enrere no només traspassa els              
paràmetres necessaris per no perdre la referència de com ens hem connectat, sinó que              
també les comprova per retornar a la pantalla d’Inici de la qual provenim d’entre les dues                
possibles. 
 
Al desplegar-se la pantalla es realitzen un seguit de consultes a la base de dades mitjançant                
els paràmetres necessaris que aquesta necessita. D’aquesta manera s’emplenen els camps           
Tipus, Prioritat, Teulada, Estat i Descripció amb la informació corresponent al registre de la              
SolAssess que estem mostrant; el camp Client amb el nom fiscal del client que ha creat la                 
S.A.; el camp Assessor amb el nom fiscal de l’assessor al qual aquesta està assignada; i es                 
genera una cel·la en la taula Historial d’Observacions amb les dades del camp Contingut de               
cadascun dels registres de la taula d’Observacions que tenen l’Id de la determinada S.A. al               
camp idSolAssess. 
 
Pel que fa a la resta d’elements tenim un TextView (té els mateixos mètodes que el texview                 
descripció de la pantalla Crea S.A., però no he aconseguit que aquí es simuli el placeholder)                
que s’ha de fer servir per escriure l’observació que es vulgui afegir, i els botons Respon i                 
Resol que tenen una lògica similar però amb una diferència determinant. 
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Tan el botó Respon com el botó Resol comproven primerament que la S.A. no estigui en                
Estat “Resolta”, en cas d’estar-ho no permet inserir-hi cap observació. En segon lloc es              
valida que la S.A. estigui a la Teulada de l’usuari connectat, és a dir, per poder inserir una                  
observació connectats com a Client cal que el camp Teulada sigui “Client”, i per poder-ho fer                
com a Assessor cal que aquest valgui “Assessor”. Per últim es valida que el TextView               
Observació estigui emplenat amb el comentari que es vulgui realitzar. En cas de complir-se              
totes les premises es mostra un pop-up indicant que es pot procedir amb la inserció, si es                 
confirma s’executa una instrucció d’inserció sobre la taula Observacions amb el contingut            
emplenat per pantalla, l’idSolAssess de la S.A. a la que es fa referència, i el camp nombre                 
amb el número d’observació que sigui (si és la primera que es crea sobre aquella S.A. un 1,                  
si és la segona un 2, etc.). Per acabar es realitza una instrucció d’actualització sobre el                
registre de la taula SolAssess al qual es fa referència. En cas d’haver premut Respon,               
únicament es canvia la Teulada de “Client” cap a “Assessor” o viceversa; en cas d’haver               
premut Resol, s’informa la Teulada amb un “-” i es modifica l’estat de la S.A. a “Resolta”. Un                  
cop acabada aquesta lògica si sortim i tornem a entrar a la pantalla veurem com la nova                 
observació apareix a l’historial, i com la teulada de la S.A. haurà canviat o com aquesta                
haurà quedat resolta segons el botó que hàgim premut. 
 

4.3 Testing: 
 
Per a validar totes les funcionalitats implementades s’han creat una sèrie de registres a la               
base de dades. Els principals són els de la taula usuari, que són els que permeten navegar                 
per a la major part de les pantalles. A continuació es detallen el tipus i les credencials per                  
iniciar sessió (mail / contrassenya) dels administradors, assessors, i d’alguns clients           
creats (es poden crear nous comptes amb facilitat a l’explicada pantalla de “Creació de              
Compte”): 
 
Administradors:  
iki@tfm.uoc / iki ; myl@tfm.uoc / myl 
 
Assessors:  
pau@tfm.uoc / pau ; pol@tfm.uoc / pol ; mar@tfm.uoc / mar 
(en POL és un assessor amb privilegis, els altres dos no en tenen) 
 
Clients: 
nil@tfm.uoc / nil ; mia@tfm.uoc / mia ; mel@tfm.uoc / mel ; lia@tfm.uoc / lia ; etc. 
 
Les contrassenyes dels usuaris segueixen totes el mateix patró, tot i que com hem explicat               
es poden modificar a través de l’aplicació.  
 
Com hem dit, mitjançant aquests usuaris es poden realitzar totes les accions disponibles             
actualment a l’aplicació. Per a validar el funcionament d’aquesta s’han anat fent proves             
unitàries al llarg del desenvolupament; i un cop acabat s’ha verificat que les funcionalitats              
afegides al final no tinguessin afectació col·lateral amb les desenvolupades al començament            
provant novament tota l’aplicació de manera regressiva. Això s’ha fet elaborant el llistat de              
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proves que veiem a continuació; les proves estan distribuïdes per pantalles i s’han anat              
seguint de manera manual fins a tenir validades totes les funcionalitats disponibles a             
cadascuna de les interfícies. Amb l’aplicació oberta, es tracta d’anar navegant a les             
pantalles que s’indiquen de la forma que s’especifica i realitzant les accions adients. 
 
Casos de prova per pantalles: 
 

1. Inici Sessió: 
a. Prémer Iniciar Sessió amb els camps buits per validar que es mostra el             

pop-up informatiu d’obligatorietat per cadascun 
b. Prémer Crear Compte per veure que es navega a la pantalla Creació Compte             

sense restriccions 
c. Prémer Recupera Contrassenya per verificar que es navega a la pantalla           

Recupera Contrassenya 
d. Prémer Inicia Sessió amb les credencials correctes d’administrador, assessor         

i client per veure que ens porta per cada cas respectivament a les pantalles              
d’Inici d’Administrador, Assessor o Client 
 

2. Recupera Contrassenya: 
a. Prémer Envia Mail amb el camp buit per veure el pop-up informatiu            

d’obligatorietat 
b. Prémer Envia Mail amb el camp amb un correu inexistent per veure el pop-up              

informatiu 
c. Prémer Envia Mail amb el camp amb un correu existent, verificar que es             

mostra el pop-up amb la nova contrassenya i que aquesta ara és la que              
funciona per iniciar sessió amb aquell usuari 

d. Prémer Enrere per verificar que retornem a Inici Sessió 
 

3. Creació Compte: 
a. Prémer Crea amb els camps requerits buits per veure que es salta el pop-up              

informatiu per cadascun 
b. Prémer Crea amb els camps de pickview amb valors incoherents per veure el             

pop-up 
c. Prémer Crea amb un mail i un dni existent a la base de dades per veure el                 

pop-up per cadascun 
d. Prémer Crea amb les dades emplenades per usuaris de Tipus Client,           

Assessor o Administrador, i verificar-ne la seva correcta inserció iniciant          
sessió posteriorment amb cadascun d’ells 

e. Prémer el botó Enrere per verificar que retornem a Inici Sessió 
 

4. Inici Administrador: 
a. Verificar que l’etiqueta de benvinguda s’emplena amb el nom de          

l’administrador que ha iniciat sessió 
b. Prémer el botó Enrere per verificar que ens retorna a Inici Sessió 
c. Prémer el botó Alta Client per verificar que ens porta a Creació Compte amb              

restriccions de Client 
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d. Prémer el botó Alta Assessor per verificar que ens porta a Creació Compte             
amb restriccions d’Assessor 

e. Prémer el botó Perfil per verificar que ens porta al Perfil Administrador 
f. Prémer sobre una cel·la del llistat de clients i verificar que ens porta a l’Inici               

d’aquell Client 
g. Prémer sobre una cel·la del llistat d’assessors i verificar que ens porta a l’Inici              

d’aquell Assessor 
 

5. Perfil Administrador: 
a. Verificar que les etiquetes s’emplenen amb la informació corresponent al          

registre Administrador que ha iniciat sessió 
b. Prémer el botó Enrere per verificar que retornem a Inici Administrador 
c. Prémer el botó Canvia Contrassenya amb el camp buit per veure pop-up 
d. Prémer el botó Canvia Contrassenya amb el camp ple per veure com el             

contingut d’aquest es converteix en la nova contrassenya per l’Administrador          
en qüestió (validar-ho sortint i tornant a iniciar sessió amb aquesta) 
 

6. Inici Client: 
a. Verificar que l’etiqueta superior s’omple amb el nom del Client que ha iniciat             

sessió (i que hi apareix en prefix “Administrant:” si estem connectats com            
Administrador), i que l’etiqueta assessor s’emplena amb el nom de l’Assessor           
corresponent 

b. Verificar que les S.A. del llistat siguin les creades pel client en qüestió, i que               
el nombre vermell indiqui la quantitat de S.A. a la Teulada del Client 

c. Verificar que el botó Perfil Assessor ens transporta al Perfil de l’Assessor            
corresponent 

d. Verificar que el botó Perfil ens fa navegar al Perfil del Client 
e. Verificar que el botó Enrere ens navega a Inici Sessió si estem connectats             

com a Client i a Inici Administrador si estem connectats com a Administrador 
f. Verificar que el botó Funcionalitats i Serveis ens mostra un pop-up 
g. Prémer el botó Crear S.A. per comprovar que ens du a la pantalla Creació              

S.A. 
h. Prémer sobre una cel·la del Llistat de S.A. per validar que ens porta a la               

pantalla Gestió d’aquella S.A. 
 

7. Perfil Client: 
a. Verificar que les etiquetes s’emplenen amb els valors relatius al client en            

qüestió; i que apareix el sufix “ - Administrant” si estem connectats com a              
Administradors, el sufix “de l’Assessor nomDelAssesor” si estem connectats         
com a Assessor, ambdós sufixos si es compleixen les dues coses, i cap sufix              
si només estem com a Client 

b. Prémer el botó Canvia Assessor com a Client i com a Assessor sense             
privilegis, per validar que no ens deixa navegar 

c. Prémer el botó Canvia Assessor com a Administrador i com a Assessor amb             
privilegis, per validar que sí que ens navega a la pantalla Canvi Assessor 
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d. Prémer el botó enrere per veure com retornem a Inici Client en cas d’estar              
connectats com a Clients o de ser un Administrador que prové d’allà, i per              
veure com ens porta a Inici Assessor si estem connectats com a Assessor o              
som Administrador que prové d’allà 

e. Prémer el botó Canvia Contrassenya amb el camp buit per veure el pop-up 
f. Prémer el botó Canvia Contrassenya amb el camp ple per veure com el             

contingut d’aquest passa a ser la nova contrassenya del Client en qüestió            
(validar que només ens deixa fer-ho en cas de ser Client o Administrador, mai              
com a Assessor encara que es tinguin privilegis; validar també el canvi de             
contrassenya sortint i tornant a iniciar sessió amb la nova) 
 

8. Inici Assessor: 
a. Verificar que l’etiqueta superior s’emplena amb el nom de l’assessor que ha            

iniciat sessió, i que en cas d’estar connectat com a Administrador hi apareix             
el prefix “Administrant” 

b. Verificar que els Clients que apareixen al Llistat siguin els que l’Assessor en             
qüestió gestiona 

c. Verificar que les S.A. que apareixen al Llistat siguin les creades pels Clients             
que l’Assessor en qüestió gestiona, i que el nombre en vermell indiqui la             
quantitat de S.A. a la Teulada de l’Assessor en qüestió 

d. Verificar que el botó Alta assessor ens porta la pantalla Creació Compte amb             
restricció d’Assessor (i que només ens hi porta en cas de ser un Assessor              
amb privilegis o estar connectats com a Administrador, si som un Assessor            
sense privilegis no ens hi navega) 

e. Prémer el botó Enrere per veure com retornem a Inici de Sessió si estem              
connectats com a Assessor, i a Inici Administrador si estem connectats com a             
tal 

f. Prémer el botó perfil per veure que ens navega al Perfil de l’Assessor 
g. Prémer sobre un Client del Llistat per verificar que ens transporta al Perfil del              

Client determinat 
h. Prémer sobre una S.A. del Llistat per comprovar que ens porta a la pantalla              

de Gestió d’aquella S.A. 
 

9. Perfil Assessor: 
a. Comprovar que les etiquetes s’emplenen amb la informació relacionada amb          

l’assessor que ha iniciat sessió; i que el text superior té el sufix “del Client               
xxxx” en cas d’estar connectats com a Client, el sufix “- administrant” en cas              
d’estar-hi com a Administradors, ambdós sufixos en cas de complir-se les           
dues coses, i cap sufix en cas d’estar connectat com a Assessor 

b. Prémer el botó Calendari per veure el pop-up informatiu 
c. Prémer el botó Canvia Contrassenya amb el camp buit per veure el pop-up 
d. Prémer el botó Canvia Contrassenya amb el camp ple per veure com el             

contingut d’aquest passa a ser la nova contrassenya de l’assessor en qüestió            
(validar que només ens deixa fer-ho en cas de ser Assessor o Administrador,             
mai com a Client; validar també el canvi de contrassenya sortint i tornant a              
iniciar sessió amb la nova) 
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e. Prémer el botó Enrere per veure com retornem a l’Inici Assessor si estem             
connectats com a Assessor o si som un Administrador que prové d’allà; i per              
veure com retornem a la pantalla d’Inici de Client en cas d’estar connectats             
com a Client o de ser un Administrador que prové d’allà 
 

10. Canvia Assessor: 
a. Verificar que a la taula apareixen tots els Assessors de la base de dades 
b. Prémer sobre l’Assessor que ja està gestionant el Client sobre el qual es vol              

realitzar el Canvi d’Assessor per veure el pop-up informatiu 
c. Prémer sobre un dels Assessors que no sigui el que està gestionant            

actualment el Client i verificar que el canvi s’ha produït correctament (veiem            
com l’Inici del Client en qüestió es veu el nou Assessor, veiem com a l’Inici               
del nou Assessor ara surt el Client en qüestió al Llistat, veiem com a l’Inici de                
l’antic Assessor deixa d’aparèixer al Llistat, veiem com al nou Assessor li            
apareixen les S.A. del Client al Llistat, veiem com a l’antic Assessor ja no li               
apareixen) 

d. Prémer el botó Enrere per verificar que som retornats al Perfil del Client 
 

11. Creació S.A.: 
a. Verificar que el camp Tipus té les opcions (Actuació, Informació,          

Reclamació), que el camp Prioritat té (Baixa, Mitjana, Alta), que el camp            
Teulada val “Client”, que el camp Estat val “En creació”, que el TextView de              
la descripció té el placeholder corresponent, i que els camps Client i Assessor             
tenen respectivament el nom del creador de la S.A. i el nom del gestor              
d’aquest 

b. Verificar que si estem connectats com a Client no apareix l’etiqueta           
“Administrant” a la part superior de la pantalla, i que si ho estem com a               
Administrador sí que apareix 

c. Prémer crear sense informar els Tipus, Prioritat i Descripció, veure com salta            
el pop-up en qualsevol dels casos 

d. Prémer crear amb els camps emplenats i comprovar com es genera           
correctament el registre (navegar a l’Inici del Client corresponent i veure la            
S.A. al Llistat; navegar a l’Inici de l’Assessor corresponent i veure la S.A. al              
Llistat i un increment de +1 al nombre vermell que indica la quantitat de S.A.               
a la seva Teulada) 

e. Prémer Enrere per veure com ens retorna a l’Inici del Client 
 

12. Gestiona S.A.: 
a. Verificar que les etiquetes s’emplenen amb la informació corresponent a la           

S.A. que haguem premut 
b. Verificar que si estem connectats com a Client no apareix l’etiqueta           

“Administrant” a la part superior de la pantalla, i que si ho estem com a               
Administrador si que apareix 

c. Verificar que a la taula Historial observacions hi apareix una cel·la amb el             
contingut per cada registre de la taula Observacions relacionat amb la S.A.            
en qüestió 
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d. Prémer Respon o Resol amb el camp Afegeix observació buit, veure com surt             
pop-up informatiu d’obligatorietat per cadascun 

e. Prémer Respon o Resol amb el camp Teulada amb valor “Client” estant            
connectat com a Assessor i amb el camp Teulada amb valor “Assessor”            
estant connectat com a Client; verificar que surt pop-up informatiu que no es             
pot inserir l’observació perquè la S.A. és  a l’altra teulada 

f. Prémer Respon o Resol amb la Teulada coherent segons com estiguem           
connectats i amb el camp Afegeix observació ple, verificar que s’inserta           
l’observació (sortim i tornem a entrar a la pantalla per veure-la a l’historial; si              
hem premut Respon sent Assessor ara està a la Teulada del Client; si hem              
premut Respon sent Client ara està a la Teulada de l’Assessor; si hem             
premut Resol ara no està a cap Teulada, es troba en Estat Resolta i              
comprovem que ja no se’ns permet inserir-hi més observacions ni com a            
Client ni com a Assessor) 

g. Prémer Enrere per verificar que retornem a la pantalla d’Inici Client o d’Inici             
Assessor segons provenissim 

 

4.4 Dificultats trobades i Millores a realitzar: 
 
Durant el desenvolupament de la part de les funcionalitats implementades de l’estructura del             
CRM explicades en el punt anterior, com en qualsevol desenvolupament, han sorgit una             
sèrie de problemes i dificultats que ha calgut solventar per avançar en l’implementació. La              
major part de les incidències les he pogut solucionar mitjançant la documentació adjunta en              
la bibliografia. A banda d’aquests contratemps, en arribar al final del desenvolupament            
també m’han quedat al cap un seguit d’aspectes que serien els propers a millorar en cas                
de seguir desenvolupant aquesta versió primària d’estructura de CRM per  a assessories. 
 
Problemàtiques trobades: 
 

- Primer vaig estar documentant-me i veient tutorials del tractament de SQLite a través             
de swift en l’entorn de xCode. D’aquesta manera vaig poder anar construint            
l’estructura de les taules a mida que anava creant els viewcontrollers i les pantalles              
respectives. En aquest aspecte un dels primers problemes que vaig trobar va ser en              
la pantalla de Creació de Compte. Primer vaig fer una sèrie de tests inserint registres               
amb només Id i un camp TEXT en taules de prova, tot semblava funcionar              
correctament i vaig crear l’estructura de la taula usuari i la lògica de la pantalla               
Creació Compte, que ha d’acabar inserint un registre en aquesta taula. La qüestió és              
que un cop va funcionar la lògica de coherència de dades de la pantalla, al inserir el                 
registre de la manera que havia fet en els test, tots els camps de TEXT               
s’emplenaven amb el mateix valor. Vaig estar rebuscant informació, la qual està            
adjunta a la bibliografia, fins que vaig trobar que el motiu del que passava és que                
amb la instrucció antiga emmagatzemava el valor del primer TEXT a inserir en una              
memòria temporal i no l’alliberava fins que no acabava tota la inserció, provocant que              
tots els camps de TEXT entressin amb el mateix valor que el primer. A stackoverflow               
vaig trobar un fil amb el mateix problema on s’hi indicava una instrucció similar que               
alliberava aquesta memòria temporal de manera que es poguessin inserir          
correctament tots els camps de TEXT: 
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sqlite3_bind_text(instruccioInserta, 1, strdup(textNom), -1, free) 
 

- A continuació vaig anar podent avançar amb força fluïdesa anant provant           
unitàriament cada funcionalitat que anava afegint fins a tenir bastantes de les            
pantalles implementades. Em vaig servir d’ajuda de tutorials informació d’internet          
(també referenciada a la bibliografia) per a la construcció d’elements que           
necessitava en les pantalles com els Pop-Ups amb diverses opcions, les taules amb             
cel·les emplenades amb arrays dinàmics que es nodreixen amb la informació de la             
base de dades, les pickviews amb diverses opcions i el traspàs de paràmetres entre              
viewcontrollers en la navegació a través de les pantalles per no perdre mai la              
referència dels registres que s’han de mapejar i de les propietats de l’usuari que està               
connectat. 
 

- No va ser fins cap a tenir l’implementació avançada que em vaig trobar amb l’últim               
contratemps inesperat; havia estat provant totes les funcionalitats unitàriament i no           
m’havia adonat compte que si es realitzaven seguides (sense reiniciar l’aplicació           
entremig) dues instruccions d’inserció o d’actualització, la segona (i totes a partir            
d’aleshores) eren errònies i no s’arribàven a executar. Vaig primer provar de mostrar             
l’error per la consola i vaig poder comprovar que es tractava d’un error genèric de               
SQLite, el número 5 SQLITE_BUSY. Buscant per internet vaig veure que succeïa            
perquè en alguns casos no finalitzava correctament les instruccions d’actualització i           
inserció, cosa que deixava la base de dades en un indefinit estat d’espera de              
finalització de la instrucció que mai arribava; i en aquell estat no permetia inserir ni               
actualitzar cap registre. Vaig trigar en adonar-me’n perquè les consultes sí que les             
permetia realitzar en aquest estat d’espera i havia donat la casualitat que fins llavors              
no havia executat dos cops sense reinici d’aplicació entremig instruccions          
d’actualització o inserció. 

 
Respecte a la planificació inicial, aquests contratemps esmentats han provocat que no            
arribés a desenvolupar en aquesta versió primària de l’aplicació les funcionalitats referents a             
l’apartat “Funcionalitats i Serveis”. Era molt a implementar per les 6 setmanes que tenia              
organitzades, però si hagués tingut més fluïdesa en la construcció de la resta de              
funcionalitats i no hagués estat aturat en cap de les tres problemàtiques esmentades             
(insercions, tutorials per a PopUps-taules-pickviews-traspassos, bloquejos de base de         
dades ocupada), hagués arribat a desenvolupar algunes accions de l’apartat “Funcionalitats           
i Serveis”. A més d’això, també hagués gaudit de més temps per a poder millorar alguns                
dels aspectes que s’expliquen a continuació. 
 
Millores a realitzar: 
 

- Refrescar la vista quan s’afegeixen observacions a les Sol·licituds d’Assessorament          
des de la pantalla de Gestió d’aquestes. En la versió actual cal prémer enrere i               
tornar-la a visitar per poder visualitzar l’observació inserida. 
 

- Modificar les cel·les de les taules que mostren els llistats dels Clients, Assessors i              
S.A. de manera que siguin més complexes i puguin mostrar més informació i més              
ben organitzada. Actualment només es mostren dos camps del registre de cada            
cel·la de la taula, estaria millor poder mostrar una preview organitzada del registre             
amb més informació, fent que no sempre calgués préme’l per visitar la pantalla que              
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enllacen per veure-hi més informació. 
 

- Els elements TextView no tenen opció configurada per deixar-hi un “Placeholder”, el            
text en gris informatiu que es pot afegir en un TextView que desapareix quan              
comencem a emplenar-lo. En el camp Descripció (un TextView) de la pantalla            
Creació S.A. n’he aconseguit fer-ne un d’igual a través de codi en el viewcontroller;              
el mateix codi però no he aconseguit fer-lo funcionar amb el mateix objectiu pel camp               
Contingut de la pantalla Gestió S.A.. 
 

- El disseny dels elements gràfics de les interfícies de l’aplicació ha estat configurat a              
partir de desplegar-ho en el simulador iPhone 8. Caldria fer-lo responsive amb les             
eines que proporciona xCode perquè es pogués visualitzar correctament en totes les            
versions de mòbils i tauletes iOS. 
 

- Les pickviews amb opcions que es veuen a la pantalla de Creació Compte es              
despleguen al prémer sobre el camp, però el contingut d’aquest és igualment            
editable; caldria que només es pogués emplenar amb els valors de la view i no               
haver-ho de validar dins la lògica del botó Crea, com es fa actualment. 
 

- Alguns llistats de valors, com els de tipus d’usuari (Client, Assessor, Administrador),            
els estats de les S.A. (En creació, En curs, Resolta) o els tipus de les S.A. (Actuació,                 
Informació, Reclamació), estan en vectors informats en el codi. L’ideal seria que            
existís una pantalla accessible només pels administradors que mostrés els registres           
d’una taula LlistesValor on s’hi emmagatzemessin aquestes parametritzacions; de         
manera que si algun dia cal modificar-les (afegint o reduint elements) es pogués fer a               
través de l’aplicació i no calgués modificar parts del codi. 
 

- Per últim, el que vindria seguidament seria desenvolupar les pantalles i funcions de             
la part de Funcionalitats i Serveis explicada en el punt 2 del treball, que actualment               
no està implementada. 
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6. Annexos 

6.1 Anàlisi de competidors realitzat en el meu Treball de Fi de Grau: 
 
Per continuar amb l’anàlisi del medi on ens haurem de moure hem analitzat una              
sèrie de competidors concrets amb els quals ens trobarem. Veurem dues           
multinacionals, una empresa espanyola que se centra a proveir el servei per            
internet, i dues empreses locals de la ciutat de Mataró. 
 
 
SAGE (http://www.sage.es/) és una multinacional estesa per Europa que es dedica           
a proveir softwares de comptabilitat a despatxos professionals, autònoms,         
emprenedors i pymes. El seu focus es troba en les mitjanes i grans empreses, tot i                
que també en tenen de petites. 
 
Ofereix múltiples programes escalables, amb extres i amb possibilitat de          
personalitzacions que ofereixen servei d’emmagatzematge local i al núvol. Estan          
dividits en dos grups: El d’assessories i despatxos, i el d’autònoms i emprenedors.             
Els softwares de cada grup estan pensats per adaptar-se a les necessitats de             
cadascun i augmentar el temps de productivitat dels seus negocis. Aquests           
programes estan destinats a gestionar diferents àmbits: la comptabilitat, els          
processos comercials, la integració de totes les àrees de l’empresa, les nòmines i             
recursos humans, la relació amb els clients, la tresoreria, i el comerç electrònic i              
gestió d’idees. Cadascun d’aquests àmbits és gestionat per un programa diferent           
amb variants a escollir en funció de la dimensió del negoci que l’adquireixi i en               
funció de si es tracta d’un despatx professional o d’un autònom. El preu de cada un                
d’aquests softwares fluctua entre 800 i 1.500 euros en funció de les prestacions             
escollides. 
 
L’aprenentatge de l’ús i funcionament dels programes de gestió de comptabilitat,           
facturació i nòmines es realitza mitjançant tres cursos, un destinat a cada àmbit, que              
ofereix la mateixa empresa SAGE. Cada curs es pot fer de manera estàndard amb              
un cost d’uns 195€, o de manera completa amb un cost d’uns 325€. Durant aquests               
cursos es poden sol·licitar personalitzacions del programa per a tasques          
determinades de cada empresa, les quals es paguen a part i s’ensenyen a utilitzar              
un cop desenvolupades.  
 
L’atenció al client és proveïda per part de consultors de manera gratuïta a través              
d’internet i per telèfon. Si es vol suport i manteniment presencial a domicili o a la                
mateixa empresa es cobra per separat. Per la seva banda SAGE organitza            
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esdeveniments en forma de xerrades informatives per les empreses d’assistència          
gratuïta. També compta amb seminaris online d’aprenentatge i informació, així com           
documentació sobre tots els canvis legals i reformes econòmiques recents. 
 
 
Wolters Kluwer és una multinacional que compta amb més de 19.000 empleats i             
que té un volum de negoci de 3.600 milions d’euros anuals (dada del 2013). Opera a                
Portugal i Espanya a través de Wolters Kluwer España, que és una organització             
formada per més de 800 professionals. Actualment té seus a Barcelona, Madrid,            
València, Bilbao, Sevilla, Valladolid, A Coruña i Lisboa.  
 
Aquesta multinacional es dedica a diferents àrees relacionades; la que ens interessa            
és la que es dedica a proveir softwares de gestió a empreses, Wolters Kluwer | A3                
Software (http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html). Aquesta   
àrea compta amb més de 300.000 subscriptors dels seus productes a Espanya. Per             
exemple, el seu software de gestió de nòmines en calcula 3,5 milions al mes.              
Ofereixen solucions integrals de gestió per despatxos professionals, per recursos          
humans, i per gestió de pymes. Aquests serveis els distribueixen mitjançant 3            
softwares diferents: a3ASESOR, a3EQUIPO i a3ERP. 
 
El programa a3ASESOR és el que ofereix la solució integral de gestió per a              
despatxos professionals. Els hi proporciona informació, serveis i formació que          
afavoreix la productivitat, eficiència i rendibilitat del despatx. Segons la informació de            
la seva web es tracta d’un sistema integrat amb una única base de dades de clients                
que et permet accedir a tota la informació de cadascun d’ells des d'un mateix punt.               
Té accés a totes les funcionalitats de les solucions de gestió de les àrees fiscal,               
comptable i laboral que ofereix A3 Software; i compta amb un registre de             
comunicacions amb el client per tal de tenir-ne un historial i poder consultar-lo quan              
es desitgi. El mateix software s’adapta als canvis legals i normatius a cada             
actualització i també proporciona avisos d’aquestes modificacions. Està enfocat         
bàsicament a la gestió comptable i d’impostos dels clients d’assessories de           
qualsevol dimensió i, per tant, és un producte de la nostra competència.            
L’a3ASESOR es pot integrar amb l’a3ERP, el programa que proporciona la solució            
integral de gestió per a pymes i s’encarrega de donar una visió global de tots els                
processos productius i administratius d’una empresa. També controla i analitza les           
àrees de direcció, comptable i financera, logística, compres-comercial-vendes i         
laboral del negoci. Amb la combinació d’aquests dos softwares l’empresa pretén que            
les assessories puguin guanyar temps i atendre les necessitats dels seus clients            
d’una forma més propera proporcionant-los un valor afegit. Cadascun dels          
programes té un preu d’uns 4.000 euros amb 4-6 llicències, el manteniment de cada              
és d’uns 3.000 euros anuals. 
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El software a3EQUIPO és el que proporciona la solució integral per a la gestió de               
recursos humans. Està enfocat tant per a les assessories com per a les pymes; vol               
reduir les tasques administratives del personal professional dedicat a recursos          
humans de manera que aquest es pugui centrar en feines que aportin un valor              
afegit. 
 
L’empresa proporciona un servei d’atenció al client online amb més de 6.000            
documents amb informació respecte als programes i el seu funcionament; així com            
servei d’atenció telefònica proveït per especialistes. Tots dos gratuïts. De manera ja            
no gratuïta ofereix cursos d’aprenentatge dels softwares, la majoria del          
funcionament de l’a3ASESOR. El preu d’aquests cursos oscil·la entre els 45 i els             
295 euros, tot i que quasi tots tenen un preu fix de 120€. Per altra banda l’empresa                 
també avisa d’esdeveniments informatius en forma de xerrades en els que participa.  
 
 
Software DELSOL (http://www.sdelsol.com/) és una empresa espanyola situada a         
Mengíbar, província de Jaén, que fa més de 20 anys que proveeix softwares de              
gestió per a pymes espanyoles. Està focalitzada bàsicament en petites i mitjanes            
empreses. 
 
Els seus programes estan pensats perquè permetin als mateixos emprenedors          
portar la comptabilitat del seu negoci sense la necessitat d’una assessoria.           
Proveeixen aquest servei en múltiples programes, cadascun dedicat a una tasca           
concreta: ContaSOL (comptabilitat general), FactuSOL (factures i control de stock),          
NominaSOL (nòmines i assegurances socials), EstimaSOL (estimació directa i         
objectiva), GestorSOL (facturació de serveis), TpvSOL (gestor de vendes diàries          
integrat amb FactuSOL), N!Preventa (autovenda i prevenda al núvol), InventaSOL          
(control d’inventaris), VisorSOL (visor de preus per a clients) i AgendaSOL (agenda            
corporativa). Tots aquests programes són gratuïts, però la seva actualització anual           
té un cost que volta els 120 euros per cadascun. Si, a més, es vol un manteniment i                  
seguiment per part de DELSOL respecte als programes i possibles dubtes o            
problemes que en puguin sorgir, aquest cost se’n pot anar fins a 340 euros anuals               
per cadascun. L’atenció al client gratuïta només cobreix la instal·lació i configuració            
de cada programa. 
 
També ofereix, pagant, packs d’espai FTP, packs d’enviament de SMS i packs            
Ubyquo combinables amb cadascun dels anteriors softwares. Els packs Ubyquo són           
per rebre un arxiu compatible amb ContaSOL amb les factures que es pugen al              
núvol de manera que aquestes són comptabilitzades automàticament. 
 
Per a l’aprenentatge de l’ús d’aquests programes DELSOL imparteix uns cursos           
presencials de ContaSOL, FactuSOL i NominaSOL; i uns cursos online dels tres            
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anteriors, de EstimaSOL i de GestorSOL. Els cursos presencials tenen un cost d’uns             
200 euros cadascun i els online d’uns 120€. 
 
 
CSI Informàtica de Gestió (http://www.csigestio.es/) és una empresa local de la           
ciutat de Mataró que actua arreu de Catalunya i en algunes ciutats espanyoles. Té              
delegacions a Mataró, Girona, Lleida, Saragossa, València, Palma de Mallorca i           
Madrid. La seva activitat es basa a investigar i desenvolupar softwares per            
assessories, gestories i gabinets professionals; es focalitza en la petita i mitjana            
empresa. 
 
Cadascun dels programes que ofereix està destinat a una tasca determinada: la            
gestió laboral, la gestió fiscal, la comptabilitat d’empreses, l’impost de societats, la            
gestió de vehicles, el control de despatxos, la gestió d’assegurances, i la renda i              
patrimoni. El preu de cadascun d’aquests programes ronda els 700 euros.           
L’empresa ofereix també per cada un d’ells un manteniment i seguiment d’uns 120€             
mensuals que és online, telefònic o presencial segons sigui necessari.          
L’aprenentatge de l’ús d’aquests softwares es realitza mitjançant un curs inicial bàsic            
gratuït, a partir de llavors les classes són pagant.  
 
A part d’aquests softwares de gestió, també ofereixen un servei de protecció de             
dades i un de còpies de seguretat al núvol. A més, han desenvolupat i introduït molt                
recentment una assessoria online amb la finalitat que aquestes estiguin millor           
connectades amb els seus clients. A la seva web s’hi pot trobar informació sobre              
tots els butlletins oficials i d’altres enllaços d’utilitat per als clients. 
 
 
Tesinfor és una empresa local del Maresme que opera en aquesta comarca i             
voltants. Es dedica al desenvolupament, implantació i manteniment de software de           
gestió empresarial i professional. Té una única seu a Mataró i elabora i distribueix              
els seus productes sota la marca MTR (http://www.mtr.es/), que és amb la que es              
dóna a conèixer. 
 
Ofereix un producte principal, MTR-Gestión, que vol complir amb tots els requisits            
d’una ERP (Enterprise Resource Planning) gestionant totes les àrees de l’empresa:           
compres, vendes, producció, administrativa i financera. I, a part, ofereix tres           
productes més cadascun destinat a una tasca determinada. MTR-Renta és per a la             
gestió de l’impost de la renda de les persones físiques i està destinat exclusivament              
per a professionals. MTR-Gestión_documental és una eina que permet         
l’emmagatzematge d’informació en format digital de manera que aquesta quedi          
integrada al programa MTR-Gestión. Per últim, ofereix un software anomenat          
MTR-Print que serveix per imprimir etiquetes, informes i cartes amb la possibilitat            
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d’elaborar dissenys esquemàtics amb dades emmagatzemades a MTR-Gestión. El         
preu d’aquests productes ronda els 700 euros per cada i el seu manteniment té un               
cost d’uns 90€ al trimestre. En aquest manteniment i seguiment ve inclòs servei             
d’atenció telefònica i presencial mitjançant tècnics. Per aprendre l’ús i funcionament           
d’aquests softwares Tesinfor ofereix un curs gratuït. Si es volen més classes,            
aquestes són pagant. 
 
 
2.3.1 Benchmarking: 
 
Per sintetitzar la informació sobre els productes que ofereixen els competidors           
analitzats en el punt anterior hem desenvolupat unes taules comparatives incloent           
també el software que pretén desenvolupar aquest pla de negoci. 
 
 

Software Mercat Tamany 
clients 

Serveis oferts 

 
SAGE 

 
Europa 

 
Grans i mitjans 

Gestió per assessories 
i despatxos, per 

autònoms i 
emprenedors, i per 

pymes 

 
A3 Software 

 
Espanya i 
Portugal 

 
Grans i mitjans 

Gestió de despatxos 
professionals, de 

recursos humans i de 
pymes 

DELSOL Espanya Petits i mitjans Gestió per pymes 

CSI Catalunya i 
ciutats 

espanyoles 

Petits i mitjans Gestió per 
assessories, gestories i 
gabinets professionals 

Tesinfor Maresme i 
voltants 

Petits i mitjans Gestió empresarial i 
professional 

Software que es 
vol desenvolupar 

Maresme i 
voltants, 

Barcelona 

Petits i mitjans Gestió per assessories 
i despatxos 

professionals 
 

 
  

65 



 

Software Com ofereixen els serveis Dades 
en local 

i al 
núvol 

Aprenentatge 
d’ús del 
software 

SAGE Múltiples productes escalables 
i personalitzables, cadascun 

per tasques determinades 

 
Sí, 

inclòs 

 
Cursos pagant 

A3 Software En 3 productes: a3ASESOR, 
a3EQUIPO i a3ERP 

Sí, 
inclòs 

Cursos pagant 

DELSOL Múltiples productes, cadascun 
per tasques determinades 

Sí, 
pagant 

Cursos pagant 

CSI Múltiples productes, cadascun 
per tasques determinades 

Sí, 
pagant 

Curs inicial 
gratuït, extra 

pagant 

Tesinfor En 4 productes: un que 
engloba la gestió general i tres 

per a tasques determinades 

 
No 

Curs inicial 
gratuït, extra 

pagant 

Software que es vol 
desenvolupar 

Un sol producte de 
comptabilitat i gestió 

d’impostos 

Sí, 
inclòs 

Curs inicial 
gratuït, extra 

pagant 
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Software Atenció al 
client i 

seguiment 

Connexió 
client-assessoria 

Preu 

SAGE Online i 
telefònica 

incloses en el 
manteniment, 

presencial 
pagant 

 
No 

 

Entre 800 i 1.500€ 
per producte, 

manteniment anual 
de 300-350€ 

 
A3 Software 

Online i 
telefònica 

incloses en el 
manteniment 

 
Sí 

4.000€ aprox. per 
producte, amb un 

manteniment anual 
d’aprox. 3.000€ 

 
DELSOL 

 
Online i 

telefònica, 
pagant 

 
No 

Producte gratuït, 
manteniment anual 
de 120 a 340 euros 

en funció de la 
qualitat del 

manteniment 

CSI Online, 
telefònica i 
presencial 

incloses en el 
manteniment 

 
Sí, nou i pagant 

Uns 700€ per 
producte i un 

manteniment de 
120€ mensuals per 

cada 

Tesinfor Telefònica i 
presencial 

incloses en el 
manteniment 

 
No 

Uns 700€ per 
producte i un 

manteniment de 
110€ trimestrals per 

cada 

Software que es 
vol desenvolupar 

Online, 
telefònica i 
presencial 

incloses en el 
manteniment 

Sí Uns 1.000€  per 
producte i un 

manteniment de 
250€ mensuals 

 
 
La principal característica a destacar respecte a la competència és que el software             
que es vol desenvolupar està enfocat únicament a les assessories i als despatxos             
professionals, no a les empreses. Això permet fer més simple integrar tots els             
requeriments d’aquests en un sol producte, en comptes de vendre diversos           
programes un per cada una de les tasques requerides tal com fan la majoria de               
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competidors analitzats. El programa a3ASESOR de A3 Software és el més similar            
pel que fa a la integració de tots els requeriments d’una assessoria en un sol               
programa.  
 
Es vol vendre el software a les assessories i que aquestes puguin oferir als seus               
clients una connexió directe i des de qualsevol lloc a les seves dades comptables.              
Aquesta connexió amb els clients vol produir-se a través del software d’una manera             
senzilla, organitzada i entenedora fent que aquest sigui el principal avantatge           
competitiu. El programa de A3 Software també compta amb una connexió d’aquest            
tipus amb els clients; i CSI ha desenvolupat recentment una assessoria online per             
aquesta mateixa finalitat.  
 
La proximitat amb el client és un fet que ens dóna avantatge respecte a les               
multinacionals com SAGE i A3 Software, sobretot en els clients petits, i respecte a              
DELSOL, que només es dedica a proveir el servei per internet. De la mateixa              
manera que CSI i Tesinfor, oferim inclòs dins el manteniment del producte atenció i              
seguiment online, telefònic, i presencial si és necessari. A més, a diferència de les              
multinacionals i de DELSOL, el curs inicial d’aprenentatge d’ús del software és            
gratuït. 
 
En qüestió de preu de producte i manteniment som més barats que les             
multinacionals i una mica més cars que les empreses més petites. Tot i això, els               
clients d’aquestes empreses han d’adquirir diferents productes per complir amb tots           
els seus requeriments, mentre que nosaltres ho oferim tot en un de sol. A més, el                
manteniment de tot tipus, la connexió del software amb els clients de les             
assessories, i l’emmagatzematge de dades al núvol ve inclòs en el manteniment            
mensual.  
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