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Abstract 
BookingTable és una plataforma 24x7 que permet gestionar i administrar les reserves 

en línia i físiques d’un restaurant.  El software es basa en un connector que s’instal·la 

en el web del propietari i serveix com a eina perquè els clients puguin fer reserves en 

temps real sense intervenció del propietari. Aquestes reserves es registren 

automàticament en el llibre electrònic del restaurant i el propietari disposa de tota la 

informació per tal de gestionar el restaurant. 

Paraules clau: Bookingtable, Reserves, Taula, Restaurant,  Reserva una taula. 
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Abstract (english version) 
BookingTable is a 24x7 platform that allows you to manage and manage the online and 

physical reservations of a restaurant. The software is based on a plugin that is installed 

on the owner's website and is used as a tool for clients to make reservations in real time 

without the intervention of the owner. These reservations are automatically recorded in 

the restaurant's e-book and the owner has all the information to manage the restaurant. 

Keywords: Bookingtable, Reservations, Table, Restaurant, Book a table.  
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1. Introducció 
1.1 Introducció 

El Treball de Final de Grau (TFG) es basa a convertir una idea en un producte comercial 

que consisteix a crear una plataforma en línia autònoma on els clients accediran per la 

pàgina web del restaurant (si s’escau) i podran escollir el dia, hora i nombre de 

comensals (fins a un màxim estipulat) i el sistema li reservarà taula si hi ha disponibilitat. 

En reservar una taula, el client rep una confirmació en el seu correu electrònic amb el 

número de reserva, la direcció del restaurant i algunes indicacions extres que es poden 

parametritzar en la plataforma com la possibilitat de rebre la carta, publicitat o altres 

esdeveniments que es puguin realitzar. Tanmateix l’usuari pot enviar missatges de la 

seva reserva al restaurador, modificar ell mateix la seva reserva o cancel·lar-la. 

Per altre part, el restaurador té consciència en tot moment de quants clients tindrà en 

cada franja horària i com serà la distribució de les taules que haurà de fer pel moment 

del servei. A més, la plataforma inclou un sistema de missatgeria on els comensals 

poden fer anotacions en la reserva amb peticions com poden ser intoleràncies i 

al·lèrgies, preguntes o qualsevol altra cosa que s’escaigui.  

 

1.2 Objectius generals 

L’objectiu principal d’aquest TFG és desenvolupar una plataforma en línia per a poder 

gestionar les reserves dels clients als restaurants i per tal efecte s’han definit una sèrie 

d’objectius principals i secundaris.  

 

1.2.1 Objectius principals 

Els objectius principals del TFG són crear una plataforma que: 

• Faciliti la gestió de les reserves per part dels restaurants 

• Faciliti la gestió del procés de reserva per part dels clients 

• Agilitzi les gestions i la comunicació entre client-restauradors 

 

1.2.2 Objectius secundaris 

Tanmateix, els objectius secundaris del TFG són: 

• Explotar la plataforma comercialment. 

• Aplicar un model de negoci per subscripció. 
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• Explotar, per part dels restauradors,  les dades analítiques que els restauradors 

tenen 

• Millorar la comunicació entre client-restaurador 

• Poder tenir un feedback personalitzar de cada visita 

 

 

1.3 Metodologia i procés de treball 

Existeixen diferents graus d’implementació en la creació d’aquest projecte on a cada 

nivell s’incrementa la documentació a utilitzar. Així doncs, amb tota la informació 

recopilada podem definim quatre nivells: 

• Identificació de bones pràctiques.  

• Definició de processos 

• Desenvolupament del TFG 

• Documentació 

Identificació de bones pràctiques. 

Aquesta idea neix de la necessitat de gent del sector de la restauració per tal de poder 

gestionar i millorar el seu procés diari gestió de reserves. En un primer moment vam 

estar en contacte amb diferents restauradors del sector on vam fer un recull de les 

principals mancances i com les voldrien millorar. Aquest procés es va realitzar mitjançant 

entrevistes conjuntament amb l’observació dels seus processos de venda als diferents 

establiments. 

Definició de processos. 

Pel desenvolupament d’aquest TFG he escollit la metodologia Kanban2, un mètode força 

utilitzat conjuntament amb Scrum dintre conjunt de metodologies innovadores de l’Agile 

Project Management. Partirem d’una estructura bàsica de tres taulells: tasques 

pendents, en procés i finalitzades Així en qualsevol moment de l’evolució del TFG 

podrem veure quin és l’estat actual de totes les tasques i quines estan patint problemes 

en el calendari.    

  

 
2 Kanban https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban
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Desenvolupament del TFG  

Desenvolupar el TFG segons l’investigat i estudiat anteriorment, implementant pas a pas 

totes les fases del projecte  

Documentació  

Realitzat simultàniament amb el desenvolupament del projecte així com el document de 

la memòria que conté tota la informació necessària per entendre el TFG i la seva 

evolució en les diferents etapes.  

 

1.4 Planificació 

El TFG es distribueix en cinc  entregues perfectament definides que comprenen des del 

19 de febrer de 2020 fins al  19 de juny de 2020.  

Després de realitzar totes les assignatures del grau Multimèdia podem destacar en 

positiu que el grau elevat d’implicació en l’avaluació continua afavoreix a reduir els  

riscos que el projecte pugui patir. 

El calendari que s’ha definit coincideix principalment en les quatre entregues que s’han 

de realitzar del TFG.  

La llista de tasques principals que definirem són les següents: 

Febrer 2020 – PAC1  
Període del 19 de febrer  al 23 de febrer de 2020 

• Recerca d’informació 

• Consulta de models de TFG. 

• Descripció del tipus d’aplicació 

• Descripció de les tecnologies a emprar pel seu desenvolupament. 

 

Març 2020 – PAC2  
Període del 24 de febrer al 8 de març de 2020 

• Definició del projecte 

• Visió global del projecte, fases i tasques a realitzar. 

• Definició de l’arquitectura i el punt tecnològic escollit 

 

Abril 2020 - PAC3  
Període del 9 de març al 05 d’abril de 2020 



pág. 14 
 

• Definició  de la BD – entitats-relacions 

• Creació de les classes de negoci. 

• Creació de la lògica de negoci. 

• Disseny en Lo-Fi dels prototips 

• Disseny en Hi-Fi dels prototips 

• Planificar el disseny del backoffce 

• Disseny de les diferents funcionalitats 

 

Maig 2020 – PAC4  
Període del 06 d’abril  al 10 de maig de 2020 

• Avançar amb la documentació. 

• Avançar amb el desenvolupament del projecte. 

 

Juny 2020 – PAC5 Lliurament final  
Període del 11 de maig al 08 de juny de 2020 

• Fase de proves de la web 

• Test d’usabilitat  

• Correccions i millores. 

• Redacció de la memòria definitiva. 

• Presentació del TFG 

• Pas de desenvolupament a producció 

 

 

Juny 2020 – Defensa virtual 
Període del 15 al 19 de juny de 2020 

• Defensa del TFG 

 

  

PA
C1

Recerca d’informació.
Consulta de models de 
TFG.
Descripció del tipus 
d'aplicació.
Descripció de les 
tecnologies a emprar pel 
seu desenvolupament.

PA
C2

Definició del projecte.
Visió global del projecte, 
fases i tasques a 
realitzar.
Definició de 
l'arquitectura i el punt 
tecnològic escollit.

PA
C3 Definició de la BD

Creació de les classes de 
negoci.
Creació de la lògica de 
negoci.
Disseny en Lo-Fi dels 
prototips.
Disseny en Hi-Fi dels 
prototips.
Disseny de les diferents 
funcionalitats.

PA
C4

Avançar amb la 
documentació.
Avançar amb el 
desenvolupament del 
projecte
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C5 Fase de proves de la 

web
Test d’usabilitat 
Correccions i millores.
Redacció de la memòria 
definitiva.
Presentació del TFG
Pas de 
desenvolupament a 
producció

De
fe

ns
a 

vi
rt

ua
l

Defensa del TFG

Figura 1 Llista de les tasques principals del projecte 
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1.5 Pressupost 

Avui en dia, el software es pot distribuir de diferents formes i mitjans. El model escollit 

per a realitzar aquest projecte es basat en el model de Software as a Service 3(SaaS) 

on el suport lògic i les dades estan allotjades en servidors d’una companyia de TIC i 

s’accedeix a aquest mitjançant un client connectat a internet.  

Podem diferencia dos tipus de costos. El cost d’infraestructura tècnica en servidors que 

puguin donar servei als clients i el cost de l’equip humà per desenvolupar el projecte.  

1.5.1 Costos infraestructura tècnica. 

L’empresa proveïdora escollida per a realitzar el projecte és clouding.io4, una empresa 

amb seu a Barcelona i servei tècnic 24/7. Clouding  ens ofereix una tecnologia de 

servidors Cloud d’alta disponibilitat, gran rendiment i amb una plataforma 100% 

redundada. A més, cal destacar que un dels grans avantatges que ens facilita és 

l’escalabilitat en qualsevol moment de la nostra infraestructura d’una forma molt fàcil i 

transparent mitjançant el panell de gestió. 

Pel nostre projecte escollirem com a base un Servidor Linux 18.04, amb 4 vCores i 16Gb 

de RAM distribuïts en 4Gb per vCore. D’espai en disc escollim un punt de partida de 

300Gb de SSD amb 2 snapshots cada tres dies. Aquest servei té un cost aproximat de 

72,00€ mensuals i pot donar servei a un conjunt d’entre 40 i 50 clients. 

Per tal de gestionar fàcilment la plataforma instal·larem el software de Plesk Obsidian5 

que ens facilitarà tota la gestió del servidor mitjançant una interfície molt potent. Aquest 

servei té un cost de 8,80€ / mensuals.  

També necessitarem comprar un domini que redirigirem a tota la plataforma. Aquest 

domini serà adquirit a Cdmon.com6. Comprar un domini té un cost de 11,65€ anuals. 

Pel que fa a la seguretat de les dades, contractarem una segona còpia externa en el 

núvol d’Acronis Cloud Backup7 que és un servei que s’instal·la dintre del servidor i cada 

dia crea una còpia de seguretat incremental externa i xifrada de totes les dades del 

nostre servidor. Aquest servei té un cost de 30€ mensuals per la quantitat de 300GB. 

El cost mensual de l’infraestructura és de 111.77 € + IVA que es detalla a la següent 

taula: 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio SaaS 
4 https://clouding.io/ Infraestructura a tu servicio 
5 https://www.plesk.com/ Obsidian, revealing our next-level server management platform 
6 https://www.cdmon.com/es/ Dominios web, hosting  
7 https://www.acronis.com/ Soluciones de Copia de Seguridad en la Nube. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio
https://clouding.io/
https://www.plesk.com/
https://www.cdmon.com/es/
https://www.acronis.com/
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Costos infraestructura 

Concepte Preu mensual Total € 

Servidor Linux 18.04, 4vCores, 16Gb RAM, 300GB 
SSD, 2 snapshots cada 3 dies 72.00€ 72.00€ 

Plesk Obsidian 8,80€ 8,80€ 

Domini .com 0,97€ 0,97€ 

Backup Acronis Cloud 300GB 30€ 30€ 

   

  111,77 € 

 Iva 21% 23.38 € 

 Total 135,15 € 
Taula 1 Costos infraestructura 

 

1.5.2 Costos de l’equip humà per desenvolupar l’aplicatiu. 

Pel que fa al desenvolupament propi, és necessari calcular totes les fites de 

preproducció, producció i postproducció del software. Aquestes es distribueixen en 

tasques que desglossem a la següent taula: 

PREPRODUCCIÓ 

Tasques Hores Total € 

Recerca d’informació i avaluació comparativa 8 368 

Consulta de models de TFG 4 184 

Definició del projecte 24 1104 

Definició arquitectura i punt tecnològic 4 184 

Instal·lació servidor 8 368 

Anàlisi del projecte 30 1380 

Creació de la BD 8 365 

Creació de les classes de negoci 20 920 

Creació de la lògica de negoci 45 2070 

Disseny en Hi-Fi dels prototips 12 552 
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Disseny de les diferents funcionalitats 180 8280 

Fase de proves de la web 10 460 

Test d’usabilitat 10 460 

Pas de desenvolupament a producció 3 138 

 366 hores 16.836,00 € 

PRODUCCIÓ 

Faves de proves en producció 3 138 

Política de còpia de seguretat del servidor 2 92 

 5 hores 230,00 € 

POSTPRODUCCIÓ 

Fase de proves i millora 20 920 

 20 hores 920,00 € 

   

 391 hores 17.986,00 € 

 Iva 21% 3.777,06 € 

 Total 21.763,06 € 
Taula 2 Costos d'implantació i desenvolupament 
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1.6 Estructura de la resta del document 

Els següents sis capítols abordaran tota la part teòrica i pràctica del TFG argumentant 

en detall cada un d’ells.  

En l’anàlisi de mercat podrem veure a quin públic va dirigit cada part de l’aplicatiu i 

conèixer, mitjançant una avaluació comparativa, els diferents productes comercials 

existents al mercat.  

En el Capítol  3 coneixerem  tot l’abast del software mitjançant una explicació exhaustiva 

de totes i cada una de les seves funcionalitats. Entendrem el model de negoci escollit i 

quina serà l’estratègia de màrqueting escollida per la seva implantació comercial. 

Pel que fa al disseny, s’explicarà en el Capítol 4 quina és l’arquitectura escollida per a 

la seva realització tant pel front-end com pel back-end, el seu flux de navegació i els 

diferents diagrames com component l’arquitectura de la informació.  

En el Capítol 5 trobarem com implementar el software connector en el web del client, i 

quins requisits necessitar per fer-ho. 

En el Capítol 6 trobem els diferents prototips en baixa i alta fidelitat, els jocs de proves i 

els diferents exemples d’ús del programari. 

En els darrers capítols s’explicarà les línies de futur i possibles ampliacions del 

programa, es detalla la bibliografia emprada per la realització d’aquesta memòria i 

s’adjunten els diferents annexos.  
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2. Anàlisi de mercat 
2.1 Públic objectiu i perfils d’usuari 

Els usuaris que faran ús de l’aplicació es poden englobar en tres perfils ben diferenciats.  

2.1.1 Client final 

Per client final entenen qualsevol tipus d’usuari que fa ús de la plataforma per tal 

d’aconseguir una reserva en un restaurant. Qualsevol persona que tingui d’un ordinador 

de sobretaula o un telèfon intel·ligent pot realitzar una reserva. S’estableix l’edat mínima 

de 18 anys per a poder realitzar una reserva. El client final accedirà al front-end de 

l’aplicació on podrà accedir a realitzar una nova reserva, modificar-la, cancel·lar-la i 

accedir al seu perfil d’usuari.  

 

2.1.2 Empresari 

Els empresaris faran ús de l’eina com a model de gestió de les reserves amb els seus 

clients, ampliant les possibilitats de millora en la relació empresari – client. Així, 

centraran la seva activitat en el mòdul back-end on podran determinar i gestionar tot el 

flux de reserves dels seus locals.  

Els motius per utilitzar la plataforma són:  

• Gestió dels dies d’apertura i l’aforament de cada passi.  

• Gestió global de les diferents reserves i peticions dels clients  

• Gestió interna amb els seus empleats  

• Modificar les diferents plantilles segons les necessitats o moments de l’any.  

 

2.1.3 Empleats del restaurant 

Els diferents empleats poden fer ús del back-end amb uns rols d’usuari reduïts per tal 

de poder planificar la quantitat de feina que tindran en cada passi i en cada hora. Alhora, 

el programa permet fer comunicacions a cuina per tal d’advertir de possibles problemes 

o situacions de les reserves, com poden ser al·lèrgies, avisos o necessitats especials.  

Els motius per utilitzar la plataforma són:  

• Conèixer el volum de feina de cada passi.  

• Estar al corrent de les diferents peticions dels clients  

• Tenir comunicació interna.  

• Poder contestar alguna necessitat d’alguna reserva.  
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2.2 Marc teòric 

 

El creixement exponencial de les comunicacions en els darrers anys han fet afavorir les 

aplicacions web tal com els coneixements actualment. Aquestes, cada vegada més 

integrades en qualsevol sector de la vida quotidiana, afavoreixen la comunicació i les 

gestions en qualsevol comerç que disposi d'una presència en línia. El software afavoreix 

la comunicació instantània entre client i propietari mitjançant unes gestions en línia que 

milloren el comerç en si. Gràcies a la creació de noves plataformes en línia, podem 

gestionar de manera més efectiva el nucli d'un negoci delegant aquelles tasques més 

mecàniques a accions parametritzades que doten d'ordre i eficàcia a tot el sistema.  

L'elecció d'aquest TFG neix de la necessitat de millorar la forma de treballar de diferents 

restauradors que, amb el seu mètode actual de la gestió de reserves tenien una 

mancança important. Aquesta, en quasi tots els casos, s'efectuava sobre un llibre de 

reserves que, naturalment, havia d'estar sempre present en un lloc físic. En els casos 

que no s'efectuava sobre el llibre de reserves es feia sobre una agenda en línia que 

compartien els diferents components de la plantilla.  

 

Donat el caràcter autònom dels clients de referència, moltes de les ocasions succeïa 

que quan un client trucava per a fer una reservar es podia trobar diferents casuístiques:  

 

1. El client trucava i el restaurador, que estava al seu local, confirmava la reserva  

2. El client trucava però el restaurador no es trobava al seu lloc de treball. La 

reserva es pot confirmar però sense la seguretat de tenir lloc al restaurant.  

3. 3. El restaurant comunicava o simplement no es podia agafar el telèfon a causa 

de l'alta ocupació del restaurant. Llavors la reserva es perdia i es generava 

malestar en el client.  

En el mateix marc d'aplicacions podem destacar exemples d'aplicacions de 

similars característiques: Opentable, elTenedor i Covermanager. Si fem un 

anàlisi comparatiu de la competència podem destacar les següents 

característiques: 
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Opentable.com 8 

Opentable és un web que ofereix fer reserves en restaurants arreu del món. El web està 

en múltiples idiomes i permet buscar un restaurant per tipus de cuina, valoració i 

popularitat. Permet fer reserves sense registrar-se i l’usuari pot modificar o cancel·lar la 

seva reserva mitjançant un correu electrònic que rep a la seva bústia. Permet inserir un 

connector a la plana web del restaurant i aquest pot modificar els dies i hores d’apertura. 

L’empresa té dues dècades d’experiència treballant amb restaurant de tota mena i 

disposa d’una cartera de 22 milions de comensals actius. Opentable no disposa de prova 

ni versió gratuïta, la implementació és al núvol mitjançant un model SaaS. Els SMS 

enviats als clients es paguen a banda. La formació, documentació i seminaris són en 

línia. Opentable guanya entre el 2,5-3% dels ingressos d’una reserva. Actualment 

Opentable és part del grup Booking. 

 

 

Figura 2 Procés de reserva Opentable 

  

 
8 Opentable part of Booking.com https://www.opentable.com/ 

https://www.opentable.com/
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El Tenedor9 

Igual que Opentable, el tenedor és un web amb similars característiques. Disposa d’un 

connector que s’instal·la en la web del client i aquesta connecta amb la plataforma. Pot 

gestionar les reserves realitzades pels clients, enviar recordatoris, disposa de gràfiques 

i descomptes que els clients poden aprofitar. Permet buscar un restaurant per la seva 

web o app, filtrar-lo pel tipus de cuina i localitat i fer reserves sense registrar-se. Es 

presenta al mercat com un model SaaS i té una versió de prova gratuïta limitada. En les 

versions més completes pensades per a restaurants, Té dues tarifes, una de 30 € i un 

altre de 70 €  a la que se li ha de sumar la comissió facturada per plaça coberta al 

restaurant que ronda els 3 € per reserva. Els SMS enviats als clients es paguen a banda. 

Actualment el Tenedor és part de l’empresa Tripadvisor. 

 

 

Figura 3 Procés de reserva ElTenedor 

  

 
9 El tenedor a Tripadvisor company https://www.theforkmanager.com/es-es 

https://www.theforkmanager.com/es-es
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Cover Manager10 

CoverManager és una empresa de tecnologia al servei dels restaurants posicionada en 

quatre països. CoverManager no disposa de web sinó que només té un software 

connector que s’instal·la en el web del client i permet fer reserves. Com els seus 

competidors, es ven al mercat com un model SaaS i té tres tarifes, 79 €, 169 € i 249 €. 

Els SMS que s’envien van facturats a banda i el software TPV té una comissió de l’1%. 

 

Figura 4 Procés de reserva del connector de Cover Manager 

  

 
10 Cover Manager Restaurant Booking partner https://www.covermanager.com/ 

https://www.covermanager.com/
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2.3 Anàlisi DAFO 

 

FORTALESES DEBILITATS 

• Ofereix un servei personalitzat 

que és auto gestionable. 

• Producte fàcil d’integrar al web 

del client. 

• Interfície intuïtiva i amb una 

corba d’aprenentatge reduïda.  

• Potencia les relacions socials 

amb els clients. 

 

• Producte de nova creació. 

• Desenvolupat per una PIME amb 

un equip humà reduït. 

 

 

OPORTUNITATS AMENACES 

• El públic objectiu, en una 

primera fase Tarragona i Reus, no 

té implementada cap eina de 

gestió en línia.  

• Gran poder de prescripció a 

través de restauradors locals. 

 
 

• Existeixen altres alternatives 

similars al mercat amb grans 

marques comercials associades. 

• Facilitat de còpia i replicació de la 

plataforma. 

• Resistència als canvis al sector de 

la Restauració al públic objectiu. 

 

Taula 3 Anàlisi DAFO 
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3. Proposta 
3.1 Especificacions del producte 

Bookingtable ha de servir per gestionar i millorar el dia a dia dels restaurants facilitant al 

propietari la informació de l’estat dels serveis pel que fa a capacitat, tipologia de les 

reserves, preferències dels clients i la possibilitat de poder comunicar-se amb ells 

gràcies a un sistema de missatgeria.  

A continuació es detalla les principals especificacions del producte: 

• Motor de reserves web de marca blanca: El motor de reserves que s’insereix al 

web del client no té cap referència al programa i queda perfectament integrat. 

• Usuaris il·limitats. La plataforma no limita la creació dels usuaris que siguin 

necessaris.  

• Dispositius il·limitats. La plataforma no limita l’accés mitjançant diferents 

plataformes. 

• Reserves il·limitades. La plataforma no limita un nombre de reserves màximes.  

• Gestió de reserves. El software ha de proporcionar totes les eines per realitzar i 

gestionar les reserves. 

• Informes i gràfiques en línia. En la pàgina inicial del dashboard disposem de 

múltiples gràfiques amb tota mena d’informació en temps real. 

• CRM avançat de clients.  Cada client que es registra permet adjuntar tota mena 

d’informació i relacionar totes les seves reserves, els no-shows, etc. 

• Rols i permisos d’usuari. El propietari pot generar diferents accessos en funció  

de l’usuari. 

• Procés de reserva en línia personalitzat. El client pot escollir entre diferents 

templates a l’hora d’integrar el motor al seu web. 

• Reconfirmació de reserves automàtiques. Les reserves futures amb més de 24 

h seran avisades per recordar la cita. 

• Valoració post reserva personalitzable. 24 h transcorregudes de la reserva, el 

client rebrà un email perquè pugui indicar la valoració.  

• Control de reserves de grup. El sistema permet fer prereserves de grups que el 

propietari ha de confirmar o denegar. 

• Control de reserves de darrera hora. La plataforma avisarà amb un missatge i un 

color diferenciat, aquelles reserves realitzades en les darreres hores pel mateix 

dia. 

• Control de presència de les reserves. Una vegada es recepciona al client, el 

restaurador marca la seva reserva com a presencial, tenint així control de qui i 

quan ha entrat al restaurant. 
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• Sistema de plantilles personalitzable. El software disposa d’un sistema de 

plantilles personalizables.  

• CrossSelling entre restaurant del grup. El software pot oferir informació d’altres 

restaurant del mateix grup i, si s’escau, indicar al client si està ple altres 

restaurants pel mateix dia.  

• Tenda en línia. Possibilitat de vendre productes de marxandatge com vals de 

regals. 

• Integració amb TPV (RedSys). Integració de la venda o la prereserva mitjançant 

una passarel·la TPV. 

• Sistema de missatgeria amb el client personalitzable. El client pot enviar tants 

missatges com sigui necessari mitjançant una intuïtiva plataforma. El restaurador 

veu en tot moment tots els missatges per respondre i es guarda qui els ha llegit, 

i qui els ha contestat.  

• Sistema de temporització dels clients a les taules. Quan un client entra al 

restaurant es generen uns temporitzadors per controlar el temps d’ençà que han 

entrat, s’ha pres les begudes i se’ls hi ha servit el primer plat. 

 

 

3.2 Model de negoci 

Les noves vies de comerç han provocat que els hàbits de consum canviïn, sent així 

necessàries la creació d’estratègies de venda atractives per a un públic amb interès pel 

canvi. A més, podem aconseguir ser més propers als nostres clients mitjançant internet 

i les xarxes socials.  

No solament les reserves aporten beneficis, Bookingtable ofereix la possibilitat de 

vendre experiències al restaurant i proporcionar un feedback  amb el client.  

El model de negoci escollit per a realitzar aquest projecte es basa en un format de 

pagament per subscripció basat en el model Software as a Service 11(SaaS) on el suport 

lògic i les dades estan allotjades en servidors d’una companyia de TIC i s’accedeix a 

aquest mitjançant un client connectat a internet.  

Així, el client només ha de preocupar-se de tenir una pàgina web allotjada al servidor 

que més li convingui i l’únic que ha de fer és copiar un fragment de codi HTML dintre el 

seu web.  

 

 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio SaaS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio
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3.3 Estratègia de màrqueting 

Disposar d'una bona estratègia de màrqueting resulta essencial per a qualsevol 

empresa, sigui quin sigui el producte o serveix que distribueixen. A més, escollir una 

estratègia adequada representa grans avantatges per l'empresa com incrementar les 

vendes, entendre el que cerquen els teus clients, satisfer les necessitats i expectatives 

dels usuaris, consolidar la relació amb el mercat objectiu, construir una marca o destacar 

entre la competència d'entre altres. 

 

L'estratègia que emprarem és la suma de tres modalitats: fidelització, màrqueting directe 

i màrqueting boca a boca. 

 

L'estratègia de fidelització es basa a mantenir als clients evitant que puguin marxar a la 

competència gràcies a la creativitat i un servei personalitzat  que va des de la venda del 

producte fins a l'atenció al client. 

 

L'estratègia del màrqueting boca en boca és una de les tècniques més cercades per 

qualsevol empresa, ja que, el client es converteix en el millor prescriptor de la marca. 

Donat que el software neix des de dintre del col·lectiu, aquest primer impacte es veu 

gairebé assegurat en el sector més proper. 

 

Finalment,  combinarem les altres dues estratègies amb màrqueting directe i segmentat, 

sense intermediaris entre l'empresa i el client. La comunicació resulta personalitzada i 

directe i el client valora aquest tipus de missatge cosa que no succeeix en enviaments 

massius. D'aquesta forma s'aconsegueix lligams més propers entre els compradors. 
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4. Disseny 
4.1 Arquitectura general de l’aplicació 

L’aplicació es basa en l’arquitectura de software model-vista-controlador (MVC12) que 

separa les dades i la lògica de negoci, la seva representació i el controlador de gestionar 

els esdeveniments  i les comunicacions. 

El funcionament del model MVC es divideix de la següent forma: 

 

 

El MVC proposa la construcció de tres components diferents que són el model, la vista 

i el controlador definint la part de la representació per un costat, la part d’accés a la base 

de dades per un altre i facilita les operacions mitjançant el controlador que s’encarrega 

 
12 MVC  https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 

envia 

CONTROLADOR

VISTAMODEL

Lógica Layout

entrega 

solicita 

procesa  
i envia invoca 

demana retorna 

Figura 5 Definició gràfica del model MVC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
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de recollir les peticions de la part del client per poder accedir a les dades i retornar-les 

de la forma concreta. La creació del model MVC és pròpia i té pinzellades extretes de 

Symfony i Larabel. S’han creat diferents eines per facilitar la creació automàtica 

d’entitats directament de la base de dades generant automàticament amb tots els 

getters, setters i crea automàticament  les instruccions del CRUD (Create, Read, Update 

i Delete). 

En detall, el flux de control que se segueix generalment és el següent. 

1. L’usuari interactua amb la interfície del programa efectuant alguna petició. 

2. El controlador rep la sol·licitud  del client normalment mitjançant un callback o 

gestor d’esdeveniments.  

3. El controlador accedeix al model sol·licitant la informació que es demana i 

processant-la. 

4. El controlador delega als objectes de la vista la tasca de representar la interfície 

d’usuari. 

5. La interfície d’usuari espera noves peticions per començar el cicle de nou. 

 

Per un altre costat, en la definició de l’estructura client-servidor hem definit el següent 

esquema: 

 
Figura 6 Definició gràfica estructura client. 
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En la part del client fem servir en el  frontend la llibreria Bootstrap 4.013 que ens facilita 

crear aplicacions responsives i compatibles amb pràcticament la totalitat dels dispositius 

actuals e interfícies.  

En la part del backoffice fem servir la llibreria CoreUI 14 basada en Bootstrap que ens 

genera un entorn perfecte per a la gestió de totes les taules i funcionalitats de la nostra 

aplicació. A més incorporem la llibreria d’icones en SVG Fontawesome 15 que ens 

permet fer anar icones amb qualsevol resolució sense pèrdua de qualitat gràcies al seu 

disseny basat en gràfics SVG.  

La resta de  la part del client són llibreries pròpies i de tercers en javascript i el CSS i 

HTML propi de la part de client. 

En la part del servidor podem destacar: 
 

 
Figura 7 Definició gràfica estructura servidor. 

 

Un servidor HTTP Apache web de codi obert amb PHP 7.416 i una base de dades 

MariaDB17. Per accelerar les operacions d’entrada i sortida, s’instal·la un servidor Nginx 

Reverse Proxy18 i un cache de disc OPcache19. 

 
13 Bootstrap 4.0 Llibreria HTML, CSS i JS https://getbootstrap.com  
14 Gree Bootstrap Admin Template https://coreui.io  
15 Pàgina oficial de Font Awesome https://fontawesome.com  
16 Pàgina oficial de PHP http://php.net  
17 Pàgina oficial de MariaDB foundation https://mariadb.org  
18 Pàgina oficial de NGINX https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy  
19 Introducció a OPcache http://php.net/manual/es/book.opcache.php  

https://getbootstrap.com/
https://coreui.io/
https://fontawesome.com/
http://php.net/
https://mariadb.org/
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy
http://php.net/manual/es/book.opcache.php
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4.2 Diagrama UML 
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Figura 8 Diagrama UML 
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La taula reserva conté totes les reserves que un usuari ha realitzat. Si aquest usuari ja 

existia o l’ha creat al finalitzar la reserva, aquest s’associa amb la taula cliente. Aquesta 

taula conté tots els usuaris que s’han registrat en la plataforma. Un usuari no ha de 

registrar-se necessàriament. Totes les dades bàsiques estan emmagatzemades en la 

taula reserva. Així un usuari rebrà un e-mail i podrà modificar la seva reserva sense 

haver d’estar registrat mitjançant un token que es genera en la reserva.  

De cada acció que es registra es guarden les dades d’accés i l’adreça ip d’origen. També 

es té control de les transaccions que s’han realitzat per e-mail per si ha succeït cap error.  

 

La taula chat conté totes les comunicacions que s’han fet entre el restaurant i el client.  

 

Les taules order, orderTpv, orderProducto i Producto fan relació a les comandes en línia 

que poden haver-hi de qualsevol producte del tipus “pagament a compte”, “vale regalo” 

o qualsevol altre producte que es vulgui crear. Aquestes taules emmagatzemen la 

comanda i l’associen amb un client o una reserva.  

 

La taula menu i menuTipo contenen la informació dels menus del dashboard i del 

frontend. La taula media conté tots els gràfics i documents que s’han pujat al sistema i 

es poden utilitzar a les diferents plantilles.  

 

Les taules configNombreServicio, configServicio, configDia, configDiaCerrado i 

configSalon  parametritzen tota la lògica de negoci del restaurant, definint els dies que 

el restaurant està obert, tancat i les diferents casuístiques als serveis que ofereixen. 

 

Les taules plantilla i plantillaTipo defineixen i permeten crear les diferents plantilles de la 

vista del controlador.  

 

En la taula prefs estan definides totes les constants que s’utilitzen en tot el programa. 

Aquí es poden parametritzar el mail de sortida, les claus públiques i privades del 

reCaptcha de Google, valors de refresc de reserves entre d’altres. 

 

La taula configExternalDB permet configurar els valors dels diferents motors de reserva 

del mateix grup de restaurant si en té. 
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4.3 Diagrama dels principals casos d’ús de l’aplicació 

 

 
Figura 9 Principals casos d'ús de l'aplicació 

  

4.4 Arquitectura de la informació i diagrames de navegació 

El disseny d’aquest software té tres parts ben diferenciades: La part del frontend que 

podem diferenciar el disseny del connector i el disseny del detall de la reserva i la part 

del backoffice, en la que es troba totes les eines de gestió del software. 

 

Tant el connector com el detall de reserva són dues parts que no han de destacar per 

tenir un corporativisme palpable. El que es busca en el connector és que sigui de marca 

blanca, que es pugui incrustar en la pàgina del client i aquest quedi integrat de la forma 

més natural. Tanmateix, quan un client accedeix al detall de la seva reserva ha de 

percebre la mateixa sensació semblant. Els colors predominants a aquestes pàgines 

són personalitzables i han de representar la imatge corporativa de la marca del client.  
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Es fa servir un parell tipogràfic senzill, sense serifes. Per tots els headers es fa servir la 

Source Sans Pro20, una família tipogràfica open source amb dotze variants.  Per tota la 

resta del document s’utilitza la font nativa sense serifa  que en cada dispositiu pot variar 

depenent de l’arquitectura (Roboto, Helvetica Neue, Arials, Sans-serif). 

 

Com hem comentat, els colors que presenta el frontend són personalitzables i podem 

escollir els colors dels detalls de les capçaleres i enllaços amb els  tons corporatius del 

client.  

 

El connector té una navegació que no permet possibilitat d’error. Mitjançant una 

navegació estàtica només podem anar endavant o enrere mitjançant dues fletxes que 

ens indiquen clarament quin és el camí.  

Pel que fa al detall de reserva, en la part superior podem trobar un menú de navegació 

global on, a la part dreta podem iniciar la sessió de client i a la part esquerra veiem un 

altre desplegable amb les xarxes socials i una breu descripció del restaurant. En aquest 

detall, també podem accedir a veure l’històric de reserves, les reserves futures que tenim 

o també a modificar el nostre perfil d’usuari. En aquest perfil, el client que reserva té la 

possibilitat de ficar el seu avatar perquè se li pugui reconèixer en les comunicacions 

mitjançant xat o bé pel personal del restaurant quan aparegui  presencialment.  

 

Per últim la part del backoffice presenta un disseny més funcional amb una navegació 

global situada en la part esquerra de la pantalla. Aquest menú és fix i sempre està 

sempre accessible.  

Tant el frontend (connector com perfil de reserva) i el backoffice tenen la seva 

representació en les diferents mides i disposicions de dispositius. Mitjançant el sistema 

de grid que ens ofereix el framework de Bootstrap podem dissenyar els diferents punts 

de tall perquè encaixi correctament en orientació i mida depenen les mides del dispositiu. 

En el diagrama següent podem veure la seqüencia del procés de reserva per part d’un 

client al restaurant. 

 

 
20 Source Sans Pro https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro 

https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro
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Figura 10 diagrama del procés de reserva. 

 

4.5 Disseny gràfic i interfícies 
4.5.1 Estils 

[Per documentar]. 

 

4.5.2 Usabilitat/UX 

Per al disseny de la usabilitat i l’experiència d’usuari de la plataforma s’ha analitzat altres 

serveis del mateix sector com Opentable, elTenedor i Covermanager i s’han tingut en 

compte a l’hora de realitzar els prototips i el resultat final.   

Basant-me en la pròpia experiència d’usuari en les plataformes esmentades, s’ha buscat 

un enfocament de marca blanca dirigit al client, on el restaurador pugui parametritzar els 

seus estils, texts i logotip de forma fàcil i directe. 

 

A més de l’experiència personal en aquestes plataformes, s’han implementat els 10 

principis heurístics d’usabilitat proposats per Jakob Nielsen21:  

 

1. Visibilitat de l’estat del sistema. El web o aplicació ha de mostrar en tot moment a 

l’usuari què està passant i en quin punt de la navegació es troba.  

 

 
21  https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/  10 Usability Heuristics for User Interface 
Design 

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


pág. 37 
 

2. Adequació entre el sistema i el món real. El sistema ha de parlar amb el mateix 

llenguatge que els usuaris, amb expressions i paraules que li resultin familiars. La 

informació ha d’aparèixer en un ordre lògic i natural.  

 

3. Llibertat i control per l’usuari. Els usuaris han de poder tornar fàcilment a un estat 

anterior. És convenient donar les opcions de ‘desfer’ i ‘refer’. 

 

4. Consistència i estàndards.  És convenient seguir i repetir alguns patrons pe no 

confondre als usuaris. Aquests, no cal que sàpiguen que diferents paraules, situacions 

o accions signifiquen el mateix. És convenient seguir convencions.  

 

5. Prevenció d’errors. És millor prevenir els errors de generar missatges un cop es 

produeixi. Així per exemple, en omplir un formulari de reserva t’avisa mentre escrius si 

les dades són vàlides o no.  

 

6. Reconeixement millor que record. Fer visibles objectes, accions i opcions perquè 

l’usuari calgui que recordi informació entre diferents seccions o parts del lloc web o 

aplicació.  

 

7. Flexibilitat i eficiència d’ús. És important personalitzar les acciones freqüents. De 

vegades cal crear acceleradors o dreceres per millorar la usabilitat per als usuaris més 

experts.  

 

8. Estètica i disseny minimalista. Les pàgines no han de contenir informació irrellevant 

o innecessària. Cada informació extra competeix amb la informació rellevant i en 

disminueix la visibilitat.  

 

9. Ajuda els usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i recuperar-se’n. Els 

missatges d’error han d’expressar clarament quina ha estat la causa del problema. 

  

10. Ajuda i documentació. Encara que és millor que el lloc web pugui ser usat sense 

documentació, pot ser necessari proveir cert tipus d’ajuda. En aquest cas, l’ajuda ha de 

ser fàcil de localitzar, ha d’especificar els passos necessaris i no ha de ser gaire extensa.  
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4.6 Llenguatges de programació i API’s utilitzades 

Bookingtable és una plataforma web, així doncs,  els recursos tecnològics més utilitzats 

són llenguatges de programació i eines específiques que complementen el treball final. 

 

Pel que fa al programari s’han utilitzat els següents llenguatges i tecnologies: 

• HTML5 

• CSS 3 

• Jquery 3.3.1 

• Bootstrap 4.4 

• PHP 7.3 

• MariaDB 10.3 

• Php Mailer 5.2.4 

 

A més, s’han utilitzat plugins extres basats en Jquery. Alguns d’ells són: 

• Colorpicker plugin: Colorpicker és un petit plugin que ens obre una paleta de 

colors per poder-ne escollir un.  

• Jquery redirect: Jquery redirect ens permet generar redireccions POST o GET 

mitjançant una funció amb els seus paràmetres. 

• Infobox: Infobox ens facilita la sortida de missatges log en pantalla. Ens permet 

apilar més d’un missatge i està integrat amb bootstrap. 

• Codemirror. Codemirror és un excel·lent editor de codi font dintre del web. Ens 

permet generar codi com si es tractés d’un IDE. 

• CoreUI. CoreUI és la interfície principal del backoffice. Està integrat amb 

Bootstrap i requereix jquery per a les seves funcionalitats bàsiques. 

• DataTables. DataTables en permet gestionar dades en diferents formats (text, 

raw, json, xml...) i mostrar-les en un grid de dades. 

• Font Awesome. Font Awesome és una excel·lent llibreria d’icones en format SVG 

molt versàtil. 

• TinyMCE. TinyMCE és un editor WYSIWYG 

• Twig. Un dels millors editors de plantilles actuals. 

• Chart.js. Chart.js permet agafar estructures de dades en JSON i crear diferents 

tipus de gràfiques. 

• File upload 2.0: plugin per facilitar pujar fitxers a un servidor.  

• Iframe resizer: utilitat per autoajustar un iframe dintre del seu contenidor. 
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Tanmateix s’ha fet anar les següents eines en línia: 

• Mockflow: és una web que ens permet crear dissenys en baixa definició dels 

nostres projectes 

• Trello: És una eina de gestió de projectes en línia que ens permet crear, planificar 

i desenvolupar projectes mitjançant tècniques de desenvolupament àgil de 

software.  

• Google drive: Servei de creació i edició col·laboratiu de documents compartits.  

 

 

També s’ha fet ús dels següents programes fora de línia: 

• Microsoft Office 365. 

• Adobe Premiere 2020 

• Adobe Photoshop 2020 

• Navicat MariaDB 

• Visual Studio Code 
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5. Implementació 
5.1 Requisits d’instal·lació 

 

Per a poder instal·lar el connector dins de la pàgina web del client només és necessari 

disposar d’un servidor web que pugui executar codi HTML4.0 o superior  i Javascript 

ECMAScript 6.0 o superior.  

  

5.2 Instruccions d’instal·lació 

Quan un client adquireix el producte li és assignat un codiClient  que, per norma general, 

serà el nom del restaurant.  

Dintre el servidor Cloud SaaS es crea un subdomini amb una còpia de tot el programa 

amb l’estructura https://codiClient.bookingtable.cat. Aquest subdomini ocupa una 

mitjana de 150Mb a la que se li ha d’afegir els avatars que guardi el client dels seus 

empleats, els que puguin crear els clients i altres fitxers que s’adjunten en les plantilles. 

Una vegada creat es parametritzen les dades del client com les dades del restaurant, 

capacitat dels restaurants i dels salons, dies d’apertura, límits, emails i colors 

corporatius. 

 

Per la instal·lació del connector en el web del client només cal inserir tres línies de codi 

i substituir el text codiClient pel nom del subdomini que s’ha creat  i assignat per aquest 

restaurant.  
 

<iframe src="https://codiClient.bookingtable.cat/widget"  

  id="bookingtable"  

  name="bookingtable" 

  width="100%"  

  scrolling="no"  

  frameBorder="0"  

  style="width:100%;"> 

</iframe> 

<script src="https://codiClient.bookingtable.cat/iframe"></script>  

<script>iFrameResize({log:false});</script> 

 

Aquest script inserta un iframe  amb contingut remot amb el codi del widget escollit i el 

mostra en pantalla ajustant-se automàticament a l’ample que tingui el usuari en tot 

moment. El client pot escollir entre diferents widgets pel motor de reserves. 

  

https://codiclient.bookingtable.cat/
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6. Demostració 
6.1 Instruccions d’ús 

Una vegada s’ha instal·lat el connector en la pàgina web, el software ja és capaç de 

rebre reserves des de l’exterior. 

Per poder gestionar-les hem d’entrar a la següent direcció: 

https://codiClient.bookingtable.cat/backoffice 

Substituint codiClient pel codi que se’ns ha generat en adquirir l’aplicació ens apareixerà 

la pàgina del backoffice. 

 

 
Figura 11 Pàgina d'inici de sessió del backoffice 

 

Una vegada introduïdes les nostres credencials correctament ja podrem administrador totes les 

reserves del nostre restaurant.  

https://codiclient.bookingtable.cat/backoffice
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6.2 Prototips 

Per la realització dels prototips s’han definit tres parts ben diferenciades: El connector, 

la pàgina de reserva i el backoffice.  

 

6.2.1 Prototips baixa fidelitat 
6.2.1.1 Connector 

Connector pàgina 1 
Primera pàgina del connector. En aquesta pàgina podem escollir el dia que volem 

reservar en el restaurant. Els dies anteriors al dia d’avui i els dies que el restaurant està 

ple o  tancat apareixen desactivats i no es poden seleccionar. Tanmateix si passes el 

ratolí per damunt ens indicarà amb un tooltip el motiu.  Els dies que estan disponibles 

apareixen marcats per poder fer-hi clic.  

 
Figura 12 Connector pàgina 1 
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Connector pàgina 2 
Una vegada hem escollit el dia podem escollir el nombre de comensals pel qual volem 

fer la reserva. Si la reserva és per a més de 6 persones (aquest nombre és 

personalitzable) es desplega un menú amb altres possibilitats per escollir fins a un 

màxim definit. 

En aquest punt la navegació només ens pot portar enrere per canviar el dia o al següent 

pas una vegada hem escollit el nombre de persones. 

 

 
Figura 13 Connector pàgina 2 
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Connector pàgina 3 
En el següent pas podem escollir una hora dels següents serveis disponibles. El sistema 

ens desplega els diferents serveis disponibles per aquest dia i, a més, en mostrarà les 

hores que hi ha disponibilitat pel nombre de comensals escollits anteriorment. Si una 

hora no hi ha aforament, aquesta sortirà apagada i amb un missatge tooltip  que ens 

explicarà el motiu.  

 

 
Figura 14 Connector Pàgina 3 
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Connector pàgina 4 
Una vegada escollida l’hora només ens caldria emplenar les diferents dades del client, 

acceptar la política de privacitat i confirmar la reserva. En tot moment, des del primer 

punt podem navegar veure les opcions d’endavant o enrere per canviar qualsevol de les 

opcions. Aquesta navegació roman sempre visible en tot el connector.  

 

En confirmar la nostra reserva el sistema verificarà si les dades són correctes. En cas 

contrari, ens indicarà quins camps són erronis o falten per completar. 

 

 
Figura 15 Connector pàgina 4 
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Connector pàgina 5 
Una vegada el sistema ens valida les dades ens mostrarà un resum en pantalla per 

tornar a verificar si la reserva és correcte. En cas contrari, podem canviar qualsevol 

dada. En pitjar en confirmar el sistema ens verificarà de nou a servidor si hi ha 

disponibilitat de reserva i tot està correcte.  

 

 
Figura 16 Connector pàgina 5 
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Connector pàgina 5 creació de usuari 
En el procés de reserva es comprova si l’adreça electrònica existeix a la base de dades 

de client. Si és així, a la reserva s’assigna automàticament aquest id de client. En cas 

contrari que no existeixi el client se li donarà l’oportunitat de crear una contrasenya  per 

tal de crear el client. Aquest pas és opcional i es pot evitar. Molta gent només reservarà 

un cop i no els hi agrada que sempre hagin de crear un usuari necessàriament.   

Si l’usuari defineix una contrasenya, s’agafen les dades de la reserva, es crea un client 

amb la contrasenya  seleccionada i s’assigna el client creat a la reserva.  

 

 
Figura 17 Connector pàgina 5 creació d'usuari 
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Connector pàgina 6 resum de la reserva 
En cas d’èxit, la reserva es formalitza correctament i apareix en pantalla un breu resum 

d’aquesta, amb l’adreça del restaurant, un mapa indicant la posició d’aquest i diferents 

possibilitats com afegir la nostra reserva a un calendari mitjançant un enllaç amb format 

iCalendar22,  modificar la reserva o anul·lar-la. 

 

 
Figura 18 Connector pàgina 6 resum de la reserva 

 

  

 
22 iCalendar format https://es.wikipedia.org/wiki/ICalendar 

https://es.wikipedia.org/wiki/ICalendar
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6.2.1.2 Pàgina de reserva  

A aquesta pàgina s’accedeix mitjançant l’enllaç que trobem al correu electrònic que hem 

rebut al realitzar la reserva. En aquest correu electrònic tenim una còpia de la figura 13 

on veiem les opcions d’afegir la reserva al calendari, modificar-la o anul·lar-la. 

Aquest link està creat mitjançant un codi únic format amb entropia perquè sigui 

impossible esbrinar-lo i no es pugui accedir directament. 

 
Pàgina de reserva link directe 
En la part superior tenim la capçalera amb el nom del restaurant i un botó d’iniciar sessió. 

En la part central podem veure la nostra reserva amb la possibilitat de modificar-la o 

cancel·lar-la. També tenim un espai per iniciar un xat de la nostra reserva amb el 

restaurant. En el lateral tenim un resum de les reserves que tenim com a client (si és 

que som clients) i ens recorda que per modificar el nostre perfil o accedir a totes les 

reserves hem d’iniciar sessió. En la part inferior tenim les dades principals del restaurant  

amb el seu logo. En cas de no ser client tindríem un altre enllaç  per crear un compte.  

  

Figura 19 Pàgina de reserva amb link directe. 
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Figura 20 Pàgina de reserva amb link directe versió smartphone 
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Pàgina iniciar sessió 
Si fem clic al botó d’iniciar sessió, accedim a aquesta pàgina on ens demanarà la nostra 

adreça de correu electrònic de client i contrasenya. També podem recuperar la 

contrasenya si no la recordem. Tota aquesta part està protegida amb un sistema 

CAPTCHA reCaptchaV3 de Google. 

 

 

 

Figura 21 Pàgina iniciar sessió. 
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Pàgina llistat de reserves amb sessió iniciada 
Una vegada hem iniciat sessió com a client ens trobem a un menú amb tres opcions. 

Veure les reserves futures, veure l’històric de reserves i modificar el perfil d’usuari. 

En la part superior ja ens reconeix pel nostre nom i  des d’aquest punt podem accedir a 

modificar el perfil d’usuari o sortir 

El punt de pròximes reserves i històric de reserves té exactament la mateixa estructura 

i només canvia la selecció de les dades que es mostren en pantalla. 

 

 

  

Figura 22 Pàgina llistat de reserves amb  sessió iniciada. 
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Figura 23 Pàgina llistat de reserves amb  sessió iniciada smartphone. 
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Pàgina detall de reserva amb sessió iniciada 
Fent clic a una reserva arribem a aquesta secció. En aquesta podem modificar de data 

i hora les reserves futures, podem interactuar amb el restaurant amb un xat el qual ens 

indicarà mitjançant avatars amb qui estem parlant en tot moment del restaurant i qui ens 

ha contestat els nostres missatges.  

 

 

 

Figura 24 Pàgina detall de reserva amb sessió iniciada. 
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Figura 25 Pàgina detall de reserva amb sessió iniciada smartphone. 
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Pàgina perfil d’usuari 
Un altre de les opcions que tenim una vega hem iniciat sessió és modificar el nostre 

perfil bàsic d’usuari on podrem canviar les dades personals, contrasenya o afegir un 

avatar. Aquesta darrera opció és important i s’anima a tothom a fer-ho perquè quan un 

client accedeixi al restaurant se’l pugui reconèixer personalment i la relació resulti més 

propera.  

 

Figura 26 Pàgina perfil d'usuari 
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Figura 27 Pàgina perfil d'usuari smartphone 
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6.2.1.3 Backoffice 

 

Pàgina dashboard 
La primera pàgina que veiem al entrar al backoffice és la pàgina del dashboard.  El 

dashboard  és un recull de gràfiques que ens mostra l’evolució del nostre restaurant els 

darrers 12 meses, 30 dies o en el mateix dia.  En aquesta pantalla podem veure un 

global de les operacions que s’han fet al restaurant.   
 

 
Figura 28 Pàgina dashboard del backoffice. 
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Pàgina Reserves  
Aquesta és la pàgina principal de tot l’aplicatiu. Des d’aquesta pàgina es té control de 

totes les operacions dia a dia i minut a minut del restaurant.  

 

 
Figura 29 Pàgina reserves backoffice. 

 

En la capçalera podem veure una icona vermella amb un número que ens indica que 

tenim ‘n’ missatges per respondre a algun client. La icona de l’esquerra de menú ens 

amaga tot el panell lateral i la de la dreta ens mostraria el panell de control de l’estat de 

les taules.  

 

En el següent bloc tenim dos botons blaus. El botó de creació de reserva personalitzada 

i el botó de creació de reserva ràpida. 
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El botó de reserva ràpida és una utilitat per als clients que entren al restaurant sense 

reserva. Les places que estan ocupant aquestes persones s’han de bloquejar al moment 

via web. Així doncs, en fer clic aquest botó només hem d’indicar el nombre de persones 

que entren i l’hora ja queda marcada automàticament a la més propera.  

 

 
Figura 30 Detall Reserva local 

 

En l’altre costat trobem el botó de reserva. Al pitjar aquest botó es crearà un procés de 

reserva pel dia seleccionat. Aquest botó és útil quan alguna persona truca per telèfon 

per reservar un dia concret,  es vol modificar qualsevol de les dades d’una reserva 

realitzada per un client o pel mateix restaurant. 

Al crear una nova reserva escollirem el nombre de comensals, l’hora que aniran i 

indicarem les dades personals com nom, cognom i telèfon. Quan escollim l’hora tenim 

una vista prèvia de l’estat en temps real de l’ocupació per cada passi i per cada hora. 
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Figura 31 Detall Nova reserva selector hores. 

 

Així podem veure que a les 13:30 h no tenim cap reserva, a les 14:00 h tenim 5 d’un 

màxim de 20, a les 13:00 h tenim 21 persones de 20 màximes i a les 15:00h tenim 15 

persones de 20. Com que estem a l’administrador, podem sobrepassar els límits per 

hora i d’aforament si s’escau. Només tenim fer clic en el checkbox sobrepassar límits i 

ja podrem guardar la nova reserva.  

 

 
Figura 32 Detall nova reserva 
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Figura 33 Detall gràfiques per dia. 

 

Les gràfiques que apareixen sota el calendari i al seu costat ens indica l’estat de cada 

dia seleccionat. Les barres horitzontals ens indiquen la capacitat actual per cada servei. 

Les gràfiques de la dreta ens indica l’afluència de persones hora a hora. Així, 

seleccionant qualsevol dia tenim una vista prèvia del dia molt ràpida i precisa.  

 

Per últim tenim la llista de totes les reserves del dia ordenades per servei i hora.  

 

 
Figura 34 Detall llista de reserves del dia. 

 
Podem veure un prototip amb tota la casuística possible. En la primera reserva veiem 

que l’ha fet “Elisenda Villalta” per a 4 persones a les 13:30 h, veiem que el seu avatar té 
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una icona (bagde) amb un número 1 en vermell. Això ens indica que l’usuari té una 

conversa per llegir i contestar.  

 

En el segon exemple, “Nuria Roca”, podem destacar el badge verd que ens indica que 

aquest client ha vingut 5 vegades. També veiem una icona amb una “ i ” d’informació 

que són anotacions per cuina o sala que poden tenir advertències sobre al·lèrgies o 

avisos en concret. 

 

A les 14:00 h veiem que “Bernat Berenguer” ha fet una reserva però està en color 

vermell. Això vol dir que l’usuari ha fet la reserva i l’ha anul·lat amb posterioritat.  

 

Per últim, en “Gerard Macià” ha fet una reserva per les 14:00 h per 5 persones i veiem 

que el seu badge té un número 2 en color blau. Això vol que aquest usuari ha fet 

comentaris que s’han llegit i contestat. Veiem sempre el darrer comentari en pantalla 

sota la reserva.  

 

 
Figura 35 Detall d'una reserva en sala i amb taula. 

 

Per una altra banda al costat del nombre de comensals de cada reserva hi ha espai per 

escriure un número i, en les dues primeres reserves, veiem que aquests està ple i les 

reserves tenen una franja verda a l’esquerra. Quan un comensal apareix en el restaurant 

podem fer un clic damunt l’avatar per marcar que aquests ja han arribat.  

També podem fer la mateixa acció indicant el número de taula que està assegut. 

Aquesta acció també fica en verd la reserva indicant que el comensal està dins el 

restaurant. En assignar-li un número de taula es posa en marxa uns comptadors que 

ens determinaran dues fases:  El temps que porten a la taula i la segona el temps que 

porten d’ençà que se li ha servit les begudes i la 

carta.  

Així es té un control sobre el temps de servei 

sobre les taules. Per passar d’una fase a la 

següent només cal fer un clic damunt cada barra 

i aquesta canvia de color 

 Figura 36 Detall del control de les taules. 
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Pàgina control de converses global  
En aquest punt podem contestar a tots els clients que han generat algun missatge en la 

seva reserva. En la part de l’esquerra tenim els clients dels darrers dies que han generat 

missatges ordenats pels quals encara manquen de respondre i data de proximitat de la 

reserva.  

 

En el prototip podem veure que tenim dos missatges per respondre. En seleccionar-ne 

un, aquest es carrega en la part de la dreta, es marca com a llegit i, internament, es 

guarda qui ha llegit aquest missatge i s’associa a la conversa. Així podem saber qui ha 

llegit un missatge malgrat que contesti una altra persona.  

 

 
Figura 37 Pàgina control de converses global. 
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Detall d’una reserva 
Des de la pàgina de reserves podem fer clic damunt una reserva per tal de poder veure 

els seus continguts i poder editar-la si s’escau. En pitjar s’obre una finestra modal que 

ens mostra 5 pestanyes: Reserva, Chat, Cliente, Histórico i Log. 

 

 
Figura 38 Detall d'una reserva ja creada. 

 

En la primera pestanya (Reserva) podem veure el dia i l’hora que està feta la reserva, el 

nombre de comensals i les dades de contacte. També podem tornar a enviar-li  l’email 

de confirmació de reserva o, simplement, canviar la reserva de dia, hora i comensals. Al 

fer un clic damunt un dia del calendari se’ns mostra l’ocupació d’aquell dia per hora i per 

servei, cosa que resulta molt pràctica si truca un client per canviar la reserva de dia i se 

li ha d’assignar un altre dia i hora.  
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En la següent pestanya (Chat) podem veure totes les converses d’aquella reserva amb 

el client que hem tingut. En la part de l’esquerra tenim les converses del client i el 

restaurador respon en la part de la dreta. Com que cada membre del personal del 

restaurant té assignat un avatar amb la seva fotografia, cada vegada que s’envia un 

missatge el client rep un client amb la foto del personal que  ha contestat en tot moment. 

També, en contestar o simplement llegir una conversa es queda guardat al costat dels 

missatges llegits la cara del membre del personal que ha efectuat aquesta acció. 

 

 

Figura 39 Detall del chat dintre d'una reserva. 
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Si aquest usuari ha creat un client, la pestanya de Cliente tindrà dades significatives 

sobre aquest. La seva fotografia (si l’ha canviat al perfil de client), el nombre de reserves, 

el temps des de la darrera reserva i gràfica amb el nombre de vegades per any que ha 

vingut al restaurant. Tanmateix tenim un espai de text que podem omplir per indicar les 

preferències del client com els seus gustos, la seva taula preferida o qualsevol cosa que 

pugui ser rellevant.  

 

Figura 40 Detall de la fitxa de client. 
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Les dues darreres pestanyes són de control. La pestanya de Histórico ens mostra el 

nombre de reserves d’aquest client amb aquest email amb detalls de la reserva. També, 

en fer clic damunt de la reserva podem veure un log del resultat de l’enviament de l’email 

per saber si va arribar bé o no.  

 

 
Figura 41 Detall de la pestanya de Històrico 

 

La pestanya de Log guarda totes les accions que es fan sobre una reserva com crear-

la, modificar-la, enviar-li de nou la reserva, canviar-li dades de contacte, etc. 

 

Figura 42 Detall de la pestanya de Log 
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6.2.2  Prototips alta fidelitat 
6.2.2.1  Connector 

Connector pàgina 1 

 
Figura 43 Connector alta fidelitat pàgina 1 

 
Connector pàgina 2 

 
Figura 44 Connector alta fidelitat pàgina 2 
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Connector pàgina 3 

 
Figura 45 Connector alta fidelitat pàgina 3 

 
Connector pàgina 4 

 
Figura 46 Connector alta fidelitat pàgina 4 
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Connector pàgina 5 

 
Figura 47 Connector alta fidelitat pàgina 5 

 
Connector pàgina 5 creació d’usuari 

 
Figura 48 Connector alta fidelitat pàgina 5 creació d'usuari 
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Connector pàgina 6 resum de la reserva 

 
Figura 49 Connector alta fidelitat pàgina 6 resum de la reserva 
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6.2.2.2 Pàgina de reserva 

Pàgina de reserva link directe 

 
Figura 50 Pàgina de reserva alta fidelitat amb link directe 
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Figura 51Pàgina de reserva alta fidelitat amb link directe smartphone 
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Pàgina iniciar sessió 
 

 
Figura 52 Pàgina iniciar sessió alfa fidelitat 
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Pàgina llistat de reserves amb sessió iniciada 

 
Figura 53 Pàgina llistat de reserves amb sessió iniciada alta fidelitat 

 

 

Figura 54 Pàgina llistat de reserves amb sessió iniciada alta fidelitat smartphone 
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Pàgina detall de reserva amb sessió iniciada 

 
Figura 55 Pàgina detall de reserva amb sessió iniciada alta fidelitat 

  



pág. 78 
 

 

Figura 56 Pàgina detall de reserva amb sessió iniciada alta fidelitat smartphone 
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Pàgina perfil d’usuari 

 
Figura 57 Pàgina perfil d'suaru alta fidelitat 
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Figura 58 Pàgina perfil d'suaru alta fidelitat smartphone 
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6.2.2.3 Backoffice 

Pàgina dashboard 

 
Figura 59 Pàgina dashboard del backoffice alta fidelitat 
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Figura 60 Pàgina dashboard backoffice alta fidelitat smartphone 
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Pàgina reserves 
 

 
Figura 61  Pàgina reserves backoffice alta fidelitat 

 

 
Figura 62 Detall calendari i gràfiques alta fidelitat 
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Figura 63 Detall llistat de reserves backoffide alta fidelitat 

 

 
Figura 64 Detall nova reserva backoffice alta fidelitat 
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Figura 65 Detall nova reserva local backoffice alta fidelitat 

 
Pàgina control de converses global 

 
Figura 66 Pàgina control de reserves global alta fidelitat 
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Detall d’una reserva 

 
Figura 67 Detall d'una reserva existent alta fidelitat 

 

 
Figura 68 Detall pestanya chat d’una existent alta fidelitat 
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Figura 69 Detall pestanya cliente  d’una existent alta fidelitat 
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Figura 70 Detall pestanya Histórico d'una reserva creada alta fidelitat 

 

 
Figura 71 Detall pestanya Log d'una reserva creada alta fidelitat 
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6.3 Exemple d’ús del producte 

Afegir una reserva per un dia específic  

1. Accedeix al backoffice del software..  

2. Anem al menú de reserves 

3. Seleccionar en el calendari el dia que volem fer la reserva i pitjar el boto reservar. 

4. Dintre de la finestra modal que se’ns ha obert escollir el nombre de comensals, 

l’hora que es vol fer la reserva i, si el client ens dóna les dades, introduir el nom, 

email i telèfon. 

5. En el cas que el client ens ha facilitat la seva adreça electrònica podem marcar 

la casella “Enviar reserva per email?” i en confirmar la reserva aquesta li arribarà 

al client a la seva bústia.  

Crear una reserva local 

1. Accedeix al backoffice del software..  

2. Anem al menú de reserves. 

3. Pitjem el botó “Reserva local” 

4. Escollim el nombre de persones que han accedir al local i confirmem. 

Contestar un missatge mitjançant el mòdul de missatgeria global. 

1. Accedeix al backoffice del software..  

2. Anem a l’apartat “Mensajes” 

3. Localitzem a la persona que volem contestar i fem un clic damunt. 

4. En la part de la dreta podem escriure un missatge i enviar-lo. 
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7. Conclusions i línies de futur 
7.1 Conclusions 

En la realització d’aquest treball de final de grau haig de donar gràcies al Consultor Jordi 

Ustrell Garrigos que em va fer veure que pel seus consells en l’enfoc que tenia que m’ha 

fet reorientat la forma de comercialització d’aquest. Tanmateix he tingut alts i baixos en 

la seva realització però la motivació en el treball m’ha fet superar tots els problemes que 

han anat sorgint i finalitzar el TFG amb una versió completament operativa del producte.  

Així doncs, en la duració d’aquest projecte he pogut aplicar tot l’aprés en les 

competències obtingudes al llarg del grau Multimèdia com ara Disseny d’interfícies 

Multimèdia, Arquitectura de la Informació, Llenguatges i estàndard web, Disseny i ús de 

bases de dades, Programació web, Disseny i programació orientada a l'objecte, Gestió 

de projectes d’entre altres. Tanmateix he pogut aprofundir en les estructures JSON en 

base de dades i aprofundir en altres competències com les plantilles en TWIG i disseny 

responsive amb Bootstrap.  

En tractar-se d’un projecte comercial cal dir que aquest no s’atura aquí sinó que estarà 

en continua evolució i millora a tracés de les peticions i necessitats dels clients i usuaris.  

En termes generals estic molt satisfet del punt aconseguit i l’ajuda que he rebut dels 

restauradors, amics i familiars així com tot el suport que m’ha proporcionat el professors 

i consultors de la  UOC durant la realització d’aquest treball de final de grau. 
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7.2 Línies de futur 

Aquest projecte es troba en continua evolució i millora donat el seu caràcter comercial. 

Així, algunes de les noves funcionalitats que s’estan desenvolupant són: 

 

• Paga i senyal mitjançant una passarel·la de pagament. 

• Cross-selling entre restaurants del mateix grup. 

• Millores en les estadístiques. 

• Nous dissenys de connectors. 
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9. Annexos 
9.1 Annex A: Glossari 

Agile Project Management  f La gestió àgil de projectes o Agile Project Management és un 
conjunt de metodologies per al desenvolupament de projectes que precisen d'una especial 
rapidesa i flexibilitat en el seu procés. En moltes ocasions són projectes relacionats amb el 
desenvolupament de programari o el món d'internet. 
 
badge m Les insígnies o badges en bootstrap són una manera de marcar un cert contingut en un 
text. Per a començar dins d'un span, com sempre podem utilitzar el tipus d'etiqueta que 
vulguem, introduïm la classe badge, aquesta classe li diu a bootstrap que es tracta d'una insígnia 
i marca el contingut de manera diferent. 
 
back-end m En disseny de programari el front end és la part del programari que interactua amb 
els usuaris i el back end és la part que processa l'entrada des del front end. La separació del 
sistema en front ends i back ends és un tipus d'abstracció que ajuda a mantenir les diferents 
parts del sistema separades. 
 
backoffice m Backoffice és una expressió presa de la llengua anglesa que vol dir, literalment, 
'oficina posterior'. Amb aquest terme s'al·ludeix al conjunt d'activitats que donen suport a una 
empresa i que no comporten contacte directe amb el client o usuari final. 
 
callback m En programació de computadores, una devolució de crida o retrollamada (en anglès: 
callback) és una funció "A" que s'usa com a argument d'una altra funció "B". Quan es diu a "B", 
aquesta executa "A". Per a aconseguir-ho, usualment el que es passa a "B" és el punter a "A". 
 
CAPTCHA m Un CAPTCHA (test de Turing públic i automàtic per a distingir als ordinadors dels 
humans, de l'anglès "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
Apart") és un tipus de mesura de seguretat conegut com a autenticació pregunta-resposta. 
 
checkbox m En informàtica, una casella de verificació, casella de selecció, casella de selecció, 
tickbox o tick box és un element d'interacció de la interfície gràfica d'usuari (giny) del Sistema 
Operatiu amb l'usuari, que permet a aquest fer seleccions múltiples d'un conjunt d'opcions. 
 
CRM m CRM, en anglès Custormer relationship management, és un terme que es refereix a les 
pràctiques, estratègies i sistemes que les empreses utilitzen per a gestionar i analitzar les 
interaccions amb els clients i les dades que es generen. L'objectiu és millorar les relacions de 
servei, fidelizar i impulsar les vendes. 
 
cross-selling m En màrqueting, es diu 'venda creuada ' (de l'anglès cross-selling) a la tàctica 
mitjançant la qual un venedor intenta vendre productes complementaris als quals consumeix o 
pretén consumir un client. El seu objectiu és augmentar els ingressos d'una companyia. 
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CRUD m En informàtica, CRUD és l'acrònim de "Crear, Llegir, Actualitzar i Esborrar" (de l'original 
en anglès: Create, Read, Update and Delete), que s'usa per a referir-se a les funcions bàsiques 
en bases de dades o la capa de persistència en un programari. 
 
dashboard m Un dashboard és un panell de dades en el qual les empreses visualitzen la 
informació més important, és a dir, una representació gràfica de les principals KPIs, permetent 
l'optimització de l'estratègia de l'empresa. 
 
ECMAScript m ECMAScript és una especificació de llenguatge de programació publicada per 
ECMA International. El desenvolupament va començar en 1996 i va estar basat en el popular 
llenguatge Javascript proposat com a estàndard per Netscape Communications Corporation. 
Actualment està acceptat com l'estàndard ISO/IEC 22275:2018. 
 
framework m Un Framework és una plataforma de programari universal i reutilitzable per a 
desenvolupar aplicacions de programari, productes i solucions. En altres paraules, podem dir 
que és una espècie de biblioteca, una peça de programari que proporciona als desenvolupadors 
web una base de codi i formes consistents i estandarditzades per a crear aplicacions web. 
 
front-end m Vegeu Back-end 
 
header m L'element d'HTML Header (<header>) representa un grup d'ajudes introductòries o 
de navegació. Pot contenir alguns elements d'encapçalat, així com també un logo, un formulari 
de cerca, un nom d'autor i altres components. 
 
log m En informàtica, s'usa el terme registro, log o historial de log per a referir-se a 
l'enregistrament seqüencial en un arxiu o en una base de dades de tots els esdeveniments 
(esdeveniments o accions) que afecten un procés particular (aplicació, activitat d'una xarxa 
informàtica, etc.). 
 
MVC m Model-vista-controlador (MVC) és un patró d'arquitectura de programari, que separa 
les dades i principalment el que és la lògica de negoci d'una aplicació de la seva representació i 
el mòdul encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions. Per a això MVC proposa 
la construcció de tres components diferents que són el model, la vista i el controlador, és a dir, 
d'una banda defineix components per a la representació de la informació, i d'altra banda per a 
la interacció de l'usuari. 
 
SaaS m Programari com un Servei (de l'anglès: Software as a Service, SaaS), és un model de 
distribució de programari on el suport lògic i les dades que maneja s'allotgen en servidors d'una 
companyia de tecnologies d'informació i comunicació (TIC), als quals s'accedeix via Internet des 
d'un client. 
 
scrum m Scrum és un procés en el qual s'apliquen de manera regular un conjunt de bones 
pràctiques per a treballar colaborativamente, en equip, i obtenir el millor resultat possible d'un 
projecte. 
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snapshot m Snapshot o còpia instantània de volum. És una funció d'alguns sistemes que 
realitzen còpies de seguretat de fitxers emmagatzemant-los tal com van ser capturats en el 
passat. 
 
templates m Un template o plantilla és una eina molt útil per a separar el disseny web de la 
programació de les funcionalitats de la pàgina web. 
 
tooltip m En el camp de la informàtica, un tooltip o globus (també anomenada descripció 
emergent o text alternatiu) és una eina d'ajuda visual, que funciona en situar el cursor sobre 
algun element gràfic, mostrant una ajuda addicional per a informar l'usuari de la finalitat de 
l'element sobre el qual es troba. 
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9.2 Annex B: Lliurables del projecte 

Fitxers de codi font 

Consisteix en un arxiu comprimit en ZIP que inclou tots els fitxers del projecte per al 

complet funcionament de la plataforma tant en local com en un servidor en internet. En 

tractar-se d’un programa comercial aquest té un caràcter confidencial.  

Tanmateix, aquest fitxer inclou la base de dades en format SQL. 

 

Memòria del projecte 

És aquest document.  

 

Autoinforme d’avaluació 

Document en PDF on hi ha un informe d’autoavaluació dels set punts que es detallen a 

la documentació. Aquest punts són: 

• El  pla de projecte  té uns objectius adequats, clars i concrets i una planificació 

apropiada del  treball a fer.   

• S’identifiquen els aspectes rellevants del problema a resoldre i de la solució 

desitjada.    

• S’escullen i utilitzen les eines TIC adequades en cada moment (planificació, 

desenvolupament i presentació). .   

• Es desenvolupa la solució triada seguint els criteris, normatives i bones 

pràctiques pròpies de l’àrea del TFG.  

• La memòria del treball està redactada  de forma correcta, clara i sintètica i 

segueix l’estructura predeterminada. Inclou l’abstract en anglès.   

• S’assoleix un producte final de qualitat, que respon als objectius inicials amb un 

grau de dificultat raonable d’acord amb els criteris propis de l’àrea de TF.   

• La presentació dels resultats del treball és visual, concisa i amena.   
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Presentació en vídeo 

Aquesta presentació consisteix en un vídeo amb so on es sintetitza de forma clara i 

concisa el treball presentats i els resultats obtinguts. El vídeo es troba publicat a l’espai 

Present@ de l’aula 

 

 

Presentació escrita-visual 

Presentació en format PDF on s’exposen els objectius, desenvolupament i resultat de 

tot el projecte. 

S’inclouen 2 presentacions 

• Versió acadèmica: “Presentació.pdf” 

La presentació acadèmica té un total de 14 diapositives i està encarat al públic general 

no especialitzat. 

• Versió comercial: “Presentació comercial.pdf” 

La presentació comercial té un total de 10 diapositives, té un format de brochure i està 

encarat amb la finalitat de document de presentació del producte.  
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9.3 Annex C: Enquesta sobre les preferències de reserva d’un restaurant. 

 

S’ha creat una enquesta online mitjançant la plataforma de Google Forms amb el nom 

“Reserva online d’un restaurant”.  

La mostra de la enquesta es d’un total de 145 entrades completament anònimes. 
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De les gràfiques anteriors podem extreure les següents conclusions: 

 

• La majoria de la mostra enquesta utilitza qualsevol dispositiu disponible per 

connectar-se.  

• La gran majoria passa més de 4 hores connectat a internet.  

• Com a mínim el 97% dels enquestats van 1 cop al mes a un restaurant i més de 

la meitat repeteixen més d’un cop.  

• La gran majoria dels enquestats (83,4%) utilitzen com a via principal el telèfon 

per realitzar una reserva, seguit dels que no reserven mai i van directament 

(21,4%) i dels que reserven mitjançant la web del restaurant (18.%). 

• Si poden triar, el mitjà favorit és el telèfon (71%)  seguit de la reserva en línia 

(20.7%). 

• Quan reserven la majoria de gent vol una confirmació al moment de la seva 

reserva i a un 68% els hi dóna seguretat tenir-lo. 

• Més del 80% troben útil un recordatori de la reserva uns dies abans. 

• Tots els enquestats si no poden assistir anul·len la reserva. 

• El 68.3% prefereixen trucar o anar presencialment i la resta (31.7%)  fer-la en 

línia evitant el telèfon.  

• Per últim, si es fica en disposició de l’usuari una enquesta de satisfacció fàcil 

d’omplir, un 70% de la mostra la realitzaria sense problemes. 
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