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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

L’objectiu d’aquest treball és començar la transició informàtica d’un taller de 
planxa i pintura. Aquest taller, d’organització familiar, es va fundar a principis 
dels anys 80 i sempre ha tingut una gestió manual, pràcticament sense ús 
d’ordinadors. 

Es vol aprofitar que en breu hi haurà un canvi de titularitat al taller per 
informatitzar-lo. Anteriorment s’havia intentat aquesta informatització amb 
eines gratuïtes i altres ofertes pels propis proveïdors del negoci, però mai es 
va arribar a bon port. 

El resultat final hauria de ser el disseny, desenvolupament i implementació 
d’un ERP fet a mida per al control de tot el negoci, però la limitació temporal 
d’aquest treball fa que això sigui totalment inviable. Per tant, s’ha reduït l’abast 
d’aquesta primera versió de l’aplicació a una gestió de pressupostos, fulles de 
treball i ordres de reparació per tal de poder veure les desviacions de feina 
treballada respecte a les pressupostades. 

La implementació del projecte es basa en una aplicació web de tres capes, 
utilitzant el marc de treball Symfony com a eina principal i una base de dades 
MySQL per a l’emmagatzematge. També s’utilitza Bootstrap 5 per tal de fer la 
interfície d’usuari més atractiva. 

El resultat final del treball ha acomplert els objectius definits inicialment i 
s’inclouen totes les funcionalitats definides. Tanmateix aquesta aplicació 
queda oberta, a l’espera d’afegir-hi les funcionalitats necessàries per tal de 
gestionar el taller mecànic. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The aim of this work is to begin the computerization of a car repair business. 

This family-run workshop was founded in the early 1980’s and has always 

been manually managed, with virtually no use of computers. 

 

In the nexts time there will be a change of ownership in the business, so there 

is a good opportunity to computerize it. This computerization has been tried 

before with free tools and tools offered by the suppliers of the business, but it 

has never been successful. 

 

The end result of this work should be the design, development and 

implementation of a custom-made ERP to manage the entire workshop, but the 

restrictions of time for this work makes this completely unfeasible. Therefore, 

the scope of this first version of the application has been reduced to 

estimations management, worksheet management and repair orders, so the 

manager of the business can see and evaluate the deviations of work done 

from the budgeted. 

 

The project implementation is based on a three-tier web application, using the 

Symfony framework as the main tool and a MySQL data base for storage. 

Boostrap 5 is also used to make the user interface more attractive. 

 

The end result of the work has met the initially defined objectives and includes 

all the required functionalities. However, this application isn’t finished, waiting 

to add all the needed functionalities to manage the car repair workshop. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
L’objectiu d’aquest TFG és el de començar la transició informàtica d’un taller de 
planxa i pintura. Aquest taller, d’organització familiar, es va fundar a principis 
dels anys 80. En breu el taller passarà al fill dels actuals propietaris, i es vol 
millorar la gestió. 
 
Actualment aquest taller s’organitza d’una forma rudimentària. Les eines TIC es 
limiten a unes plantilles de MS Word per crear les factures, i la utilització 
d’aplicacions externes per consultar el preu dels recanvis oficials o els temps 
de reparació. 
 
La manca d’informatització d’aquest negoci suposa feina extra (haver d’entrar 
per separat pressupostos, factures, fulles de treball), feina rudimentària (com 
ara haver de calcular manualment ingressos o despeses), descontrol en 
l’inventari (causat per no tenir un control d’estocs en temps real o si més no 
basat en els treballs fets) i lentitud a l’hora de realitzar la feina de facturació. 
 
1.2 Objectius del Treball 
 
L’objectiu final seria el disseny, desenvolupament i implementació d’un ERP per 
al control de tot el negoci, començant per les entrades de vehicles (ordres de 
reparació), la gestió de pressupostos, el control de magatzem, el seguiment i 
registre de les feines fetes, la facturació, la preparació i seguiment de les 
comandes a proveïdors, la preparació dels documents comptables a presentar 
als organismes públics i, en general, el seguiment dels resultats econòmics del 
negoci. 
 
Malauradament, la dimensió de la citada aplicació és enorme, i impossible de 
realitzar en el període disponible per a aquest TFG. Degut a això, després 
d’una entrevista amb el futur responsable del taller [8.1 Annex 1: Entrevista per 
a la definició del projecte i l’abast d’aquest], es va acordar limitar l’abast 
d’aquest projecte a: 

• Registre d’ordres de reparació 

• Gestió de pressupostos 

• Gestió de les fulles de treball 
 
Els motius per aquesta selecció d’ítems està justificada:  

• Es vol tenir una correcta gestió de les ordres de reparació per evitar 
possibles problemes legals si manca una ordre, o en cas 
d’abandonament d’un vehicle al taller. 



2   

• La gestió de pressupostos i les fulles de treball interessa molt per poder 
revisar les desviacions entre les hores estimades per realitzar una feina 
(pressupost) i les hores realment invertides (fulles de treball). Aquestes 
dades serviran per poder afinar, en un futur, els pressupostos de feines 
similars. 

 
La resta de mòduls i components es dissenyarien en un futur, sempre i quan 
els usuaris trobin que els mòduls dissenyats al llarg d’aquest TFG els ajuden 
amb la feina i creguin que el projecte pot ajudar a millorar la gestió del taller. 
 
1.3 Eines i tecnologies 
 
A l’hora de triar les eines a utilitzar per a aquest projecte s’ha tingut en 
consideració: 

• Els coneixements i experiència de l’autor del TFG. 

• La maduresa de les eines. 

• La facilitat de posta en producció del producte resultant. 

• El cost de desplegament i manteniment del projecte.  
 

 
1. Estructura d'un entorn LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP) 

 
Tenint en compte els punts anteriors, s’ha decidit per utilitzar un clàssic entorn 
LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP)[1], utilitzant les versions 7.4 de PHP i 8.0 
de MySQL. El motiu pel qual s’ha triat aquestes versions i no altres (actualment 
està disponible la versió 8.1 de PHP) és que l’autor ja disposa d’un servidor 
web per allotjar l’aplicació amb aquests serveis. Degut a que el sistema de 
treball és basat en Docker, en comptes d’utilitzar un Apache s’ha triat un Nginx 
com a servidor web. 
 
Respecte a l’estructura del projecte, es crearà una aplicació utilitzant el marc de 
treball Symfony 5.4 [2], tant pel backend com pel frontend. Tota la capa de vista 
serà directament generada al servidor (server side rendered), i es farà servir 
Javascript [3] per fer aquesta capa més dinàmica, però sense caure en la 
creació d’un frontend totalment separat amb Javascript. 
 
Les eines i marcs de treball que s’utilitzaran durant el desenvolupament seran: 
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• Docker: [4] per a preparar un entorn d’execució, així com per a l’entrega 
del lliurable final del TFG. 

• VisualStudio Code: entorn de desenvolupament. 

• Bitbucket: emmagatzematge del codi i control de versions. 

• MS Project: creació de diagrames de Gantt i seguiment de la planificació 
establerta. 

• MS Visio: creació de diagrames entitat-relació, diagrames de classes i 
altres. 

• MS Office 365: redacció de la memòria i altres documents, fulla de 
càlcul per estructurar el joc de proves i disseny de la presentació del 
projecte. 

• Balsamiq Wireframes: [5] realització dels prototips de pantalles. 

• Symfony 5.4: Symfony és un marc de treball basat en PHP, aplicant 
patrons de disseny. Es tracta d’un sistema molt estable, i pot funcionar 
tant com a entorn MVC com a components independents per crear altres 
sistemes. 

• Doctrine: [6] marc de treball amb bona integració a Symfony per a 
l’accés a dades. Es podria considerar una versió en PHP de l’Hibernate 
de Java. 

• Twig: [7] sistema de plantilles per a PHP. També amb molt bona 
integració amb Symfony. 

• Bootstrap 5: [8] marc de treball CSS creat per l’empresa Twitter. 
Sistema basat en columnes i pensat per ser responsive.  

• Wkhtmltopdf: [9] eina de conversió de pàgines HTML a PDF. S’ha 
utilitzat per a la generació de llistats i documents impresos. 

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
El mètode seguit per a la realització d’aquest projecte és el d’un clàssic 
desenvolupament en cascada. Es realitzarà el projecte en fases, seguint les 
indicacions del pla docent, obtenint uns requisits, un anàlisi i un disseny abans 
de començar la implementació del projecte. 
 
Per a l’obtenció de requisits s’ha fet una entrevista amb el principal interessat i 
stackeholder, la persona que en breu passarà a dirigir el negoci [8.1 Annex 1: 
Entrevista per a la definició del projecte i l’abast d’aquest].  
 
A partir d’aquesta entrevista s’ha pogut definir quin és l’abast del projecte i 
quines són les necessitats que es volen cobrir. En base a aquesta informació 
es realitza l’anàlisi i disseny del sistema, es defineixen els components, el 
model de dades, prototipus de les pantalles i un joc de proves per validar 
l’aplicació [8.3 Annex 3: Joc de proves d’AutoTallerGestió], i es passa a la 
implementació d’aquesta. 
 
1.4 Planificació del Treball 
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2. Diagrama GANTT de la planificació del treball 

 
S’ha fet una planificació basada en les diferents entregues de les PAC de 
l’assignatura, però a la vegada intentant escurçar el període d’anàlisi i disseny 
per reservar més temps per a la implementació. 
 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
El producte obtingut en aquest treball serà una primera versió d’una aplicació 
de gestió per a tallers mecànics.  
 
Aquesta primera versió no tindrà parts tant importants com ara el sistema de 
facturació, la gestió d’inventari o la comptabilitat, sinó que es centrarà en la 
gestió de les fulles de treball i, també, en l’estudi de les feines pressupostades i 
les realitzades. 
 
L’entrega final inclou els següents elements: 

1. La pròpia aplicació: un fitxer ZIP on s’inclou l’aplicació preparada per a 
funcionar a través de Docker. També conté les instruccions per posar en 
funcionament el sistema, així com els noms d’usuaris i les contrasenyes 
necessàries per accedir. 

2. La memòria del projecte: document amb l’explicació del projecte. 
3. Vídeo amb la presentació virtual. 

 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Al capítol 2 de la memòria trobem l’anàlisi funcional de l’aplicació, amb la 
identificació dels actors i casos d’ús. Tenim tant el diagrama de casos d’ús com 
les fitxers d’aquests. 
 
Al capítol 3 tenim el disseny tècnic. Aquí trobarem els prototipus de pantalles, el 
diagrama de classes, el model de dades; així com una explicació de 
l’arquitectura emprada per a l’aplicació. 
 
El capítol 4 és la implementació. Primerament s’explica l’estructura de fitxers, 
les proves realitzades, les millores que es poden afegir en futures versions del 
sistema i, finalment, es mostra el resultat final del projecte. 
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Trobem les conclusions de tot el treball al capítol 5. 
 
Finalment tenim els capítols 6, 7 i 8, amb el glossari, la bibliografia i els 
annexos, respectivament. 
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2. Anàlisi funcional 
 
En aquest capítol es definirà el contingut i les especificacions de l’aplicació a 
desenvolupar. S’identificaran els actors que interactuaran amb el sistema i es 
farà una llista detallada dels casos d’ús trobats. 
 
2.1 Actors 
 
L’accés a AutoTallerGestió és restringit. Tot i això, tenim tres actors diferents: 

1. Usuari anònim (o no registrat): només té accés a la pantalla d’entrada 
al sistema. 

2. Usuari normal (user): podrà accedir a tots els mòduls del sistema, a 
excepció de la gestió d’usuaris i les dades de configuració. 

3. Usuari administrador (administrator): tindrà accés a tot el sistema. A 
diferència de l’usuari normal, també podrà accedir a la gestió d’usuaris 
per crear-ne de nous o modificar-los, i modificar la configuració de 
l’aplicació. 

 
2.2 Casos d’ús 
 
A partir de la informació facilitada a través de l’entrevista realitzada a 
l’stakeholder principal, i també a través d’un model d’ordre de reparació, s’ha 
definit un conjunt de casos d’ús. 
 
Si bé l’aplicació podria, en un futur, evolucionar cap a un sistema SaaS 
disponible per a diferents tallers mecànics, aquesta primera versió serà mono-
empresa. Això simplifica la gestió d’usuaris i permisos, diferenciant en un 
simple apartat d’administració que serà únicament per a gestionar els usuaris 
que utilitzaran el programari, el qual només serà accessible per a 
l’administrador, i un apartat de treball al qual tindran accés els usuaris.  
 
S’ha definit el sistema de permisos de tal forma que els administradors també 
són usuaris i, per tant, tots els casos d´ús que siguin accessibles per als 
usuaris també ho seran pels administradors. 
 
A la definició dels casos d’ús s’indica, entre parèntesis, si aquests són 
exclusius d’administrador (A), o si els usuaris també el tenen (U). 
 
Els casos d’ús detectats són: 
- CU01: Identificar-se al sistema (usuari anònim) 
- CU02: Sortir del sistema (U/A) 
- CU03: Gestionar els usuaris (A) 
- CU04: Modificar contrasenya (U/A) 
- CU05: Gestionar la configuració (A) 
- CU06: Gestionar els articles (U) 
- CU07: Gestionar les categories (U) 
- CU08: Gestionar els clients (U) 
- CU09: Gestionar els vehicles (U) 
- CU10: Gestionar les ordres de reparació (U) 
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- CU11: Imprimir ordre de reparació (U) 
- CU12: Assignar pressupost a ordre de reparació (U) 
- CU13: Gestionar els pressupostos (U) 
- CU14: Imprimir pressupost (U) 
- CU15: Gestionar les fulles de treball (U) 
- CU16: Fer llistats d’articles (U) 
- CU17: Fer llistats de clients (U) 
- CU18: Fer llistats d’ordres de reparació (U) 
- CU19: Fer llistats de fulles de treball (U) 
- CU20: Fer llistats de pressupostos (U) 
- CU21: Fer llistats comparatius entre pressupost i fulles de treball (U) 
 
2.3 Diagrama dels casos d’ús 
 
Per tal de tenir més organitzats els casos d’ús, i veure’ls d’una forma més 
gràfica, s'ha preparat un diagrama de casos d’ús amb actors. 
 
Per evitar confusions, s’ha de tenir en compte que al sistema dissenyat els rols 
són incrementals. Això significa que un usuari user tindrà tots els casos d’ús 
que li són assignats, però un usuari administrator tindrà els seus i, alhora, els 
de l’actor user. En altres paraules, l’administrador podrà accedir a totes les 
funcions del software dissenyat. 
 

Identificar-se al sistema

Sortir del sistema

Gestionar els usuaris

Modificar la contrasenya pròpia

Administrator

User

Gestionar els articles

Fer llistat d'articles

Gestionar les categories

Gestionar els clients

Fer llistats de clients

Gestionar els articles

Gestionar configuració

Gestionar les ordres
de reparació

Assignar pressupost
a OR

Fer llistats d'ordres
de reparació

Fer llistat comparatiu entre
pressupost i fulles de treball

Gestionar pressupostos

Fer llistats de
pressupostos

Imprimir pressupost

Imprimir ordre de 
reparació

Gestionar les fulles
de treball

Fer llistats de
fulles de treball

 
3. Diagrama de casos d'ús 
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2.4 Fitxes de casos d’ús 
 
Una vegada hem detectat els casos d’ús als punts anteriors es fa una 
descripció detallada de cada cas, detallant la descripció, actors, pre-condicions, 
l’escenari principal d’èxit i els escenaris alternatius. 
 
A partir d’aquesta informació podrem dissenyar els models de pantalles, el joc 
de proves, l’arquitectura del sistema i el model de dades. Tot això es realitzarà 
al capítol 3. 
 

ID CU01: Iniciar sessió 

Descripció Entrada al sistema 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions L’usuari ha de tenir una compta registrada al sistema 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari accedeix a la web i es mostra la pantalla 
d’accés 

2. Introdueix el seu nom d’usuari i la contrasenya i clica 
al botó “Entrar” 

3. El sistema valida les dades i mostra la pantalla 
principal de l’aplicació 

Alternatives 3a. El sistema comprova les dades i aquestes no són 
correctes. Es mostra un missatge d’error. 

3b. El sistema comprova les dades i detecta que l’usuari 
està desactivat. Es mostra un missatge d’error. 

 

ID CU02: Sortir del sistema 

Descripció Un usuari vol sortir del sistema 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari clica al seu nom a la barra de menús, i 
després clica sobre l’opció “Sortida del sistema”. 

2. Es tanca la sessió de l’usuari i es mostra la pantalla 
d’iniciar sessió (CU01). 

Alternatives  

 

ID CU03: Gestionar els usuaris 

Descripció Un usuari identificat amb rol d’administrador vol veure, 
afegir, editar o eliminar usuaris. 

Actors Administrador 

Pre-condicions Usuari registrat, autenticat i amb rol d’administrador 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari clica a l’opció “Gestió d’usuaris” a la barra de 
menús. 

2. L’aplicació mostra la llista dels usuaris existents, amb 
un botó d’afegir usuaris i botons per modificar 
cadascun dels usuaris actuals. 

3. L’usuari clica el botó de “Nou usuari” o “editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps de 

l’usuari. Si s’està modificant, aquests camps ja 
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estaran omplerts. 
5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: correu 

electrònic, nom, contrasenya, rol, estat i clicarà l’opció 
de “Guardar” o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista d’usuaris 

Alternatives 5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema comprova que l’usuari està assignat 

a fulles de treball. Es redirigeix al punt 2, 
mostrant un missatge dient que no es pot 
eliminar l’usuari. 

b. El sistema comprova que l’usuari no té cap 
fulla de treball assignada. Marca l’usuari com a 
eliminat, i torna a la pantalla de llista d’usuaris 

5b. El sistema detecta que el correu electrònic introduït ja 
existeix en un altre usuari i mostra un missatge 
d’error. 

5c. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU04: Modificar contrasenya 

Descripció L’usuari vol canviar-se la contrasenya. 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari clica al seu nom a la barra de menús, i 
després clica sobre l’opció “Canviar contrasenya” 

2. L’aplicació mostra la pantalla de canvi de 
contrasenya.  

3. L'usuari posa dues contrasenyes iguals i prem el botó 
“Canviar”. 

4. El sistema valida que les dues contrasenyes són 
iguals, les emmagatzema i redirigeix al dashboard. 

Alternatives 4a. El sistema comprova les dues contrasenyes i 
aquestes no coincideixen. Es mostra un missatge 
d’error. 

 

ID CU05: Gestionar la configuració 

Descripció Un usuari identificat amb rol d’administrador vol veure o 
canviar la configuració del sistema 

Actors Administrador 

Pre-condicions Usuari registrat, autenticat i amb rol d’administrador 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari clica a l’opció “Configuració” a la barra de 
menús. 

2. El sistema mostra un formulari amb la configuració 
del sistema. 

3. L’usuari canvia els valors de la configuració i clica al 
botó “Guardar”. 

4. El sistema valida les dades, desa els nous valors de 



10   

configuració, mostra un missatge indicant que s’ha 
guardat la configuració i torna al punt 2. 

Alternatives 4a. El sistema comprova les dades i aquestes no són 
correctes o vàlides. Es mostra un missatge d’error. 

 

ID CU06: Gestionar els articles 

Descripció Un usuari identificat vol veure, afegir, editar o eliminar 
articles. 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. Han d’existir categories 
definides al sistema. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Taules bàsiques” de la barra 
de direccions i clica a l’opció “Articles”. 

2. L’aplicació mostra la llista dels articles existents, amb 
un botó d’afegir articles i botons per modificar 
cadascun dels articles actuals. 

3. L’usuari clica el botó de “Nou article” o “editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps de 

l’article. Si s’està modificant, aquests camps ja 
estaran omplerts. 

5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: referència, 
descripció, preu i categoria i clicarà l’opció de 
“Guardar” o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista d’articles. 

Alternatives 5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema marca l’article com a eliminat, i 

torna a la pantalla de llista d’articles. 
5b. El sistema detecta que la referència introduïda ja 

existeix en un altre article i mostra un missatge 
d’error. 

5c. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU07: Gestionar les categories 

Descripció Un usuari identificat vol veure, afegir, editar o eliminar 
categories. 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Taules bàsiques” de la barra 
de direccions i clica a l’opció “Categories”. 

2. L’aplicació mostra la llista de les categories existents, 
amb un botó d’afegir categories i botons per modificar 
cadascuna de les categories actuals. 

3. L’usuari clica el botó de “Nova categoria” o “editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps de la 

categoria. Si s’està modificant, aquests camps ja 
estaran omplerts. 
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5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: codi i 
descripció i clicarà l’opció de “Guardar” o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista de categories. 

Alternatives 5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema comprova que la categoria està 

assignada a algun article. Es redirigeix al punt 
2, mostrant un missatge dient que no es pot 
eliminar la categoria. 

b. El sistema comprova que la categoria no té cap 
article assignat. Marca la categoria com a 
eliminada, i torna a la pantalla de llista de 
categories. 

5b. El sistema detecta que el codi introduït ja existeix en 
una altra categoria i mostra un missatge d’error. 

5c. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU08: Gestionar els clients 

Descripció Un usuari identificat vol veure, afegir, editar o eliminar 
clients. 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Taules bàsiques” de la barra 
de direccions i clica a l’opció “Clients”. 

2. L’aplicació mostra la llista dels clients existents, amb 
un botó d’afegir clients i botons per modificar 
cadascun dels clients actuals. 

3. L’usuari clica el botó de “Nou client” o “editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps del 

client. Si s’està modificant, aquests camps ja estaran 
omplerts. 

5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: DNI/NIF, 
nom, adreça, codi postal, població, província, telèfon i 
correu electrònic i clicarà l’opció de “Guardar” o 
“Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista de clients. 

Alternatives 5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema comprova que el client està assignat 

a ordres de reparació o a pressupostos. Es 
redirigeix al punt 2, mostrant un missatge dient 
que no es pot eliminar el client. 

b. El sistema comprova que el client no té cap 
pressupost o ordre de reparació assignada. 
Marca el client com a eliminat, i torna a la 
pantalla de llista de clients. 
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5b. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU09: Gestionar els vehicles 

Descripció Un usuari identificat vol veure, afegir, editar o eliminar 
vehicles. 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Taules bàsiques” de la barra 
de direccions i clica a l’opció “Vehicles”. 

2. L’aplicació mostra la llista dels vehicles existents, 
amb un botó d’afegir vehicles i botons per modificar 
cadascun dels vehicles actuals. 

3. L’usuari clica el botó de “Nou vehicle” o “editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps del 

vehicle. Si s’està modificant, aquests camps ja 
estaran omplerts. 

5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: matrícula, 
marca, model i número de bastidor i clicarà l’opció de 
“Guardar” o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista de vehicles. 

Alternatives 5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema comprova que el vehicle està 

assignat a ordres de reparació o a 
pressupostos. Es redirigeix al punt 2, mostrant 
un missatge dient que no es pot eliminar el 
vehicle. 

b. El sistema comprova que el vehicle no té cap 
pressupost o ordre de reparació assignada. 
Marca el vehicle com a eliminat, i torna a la 
pantalla de llista de vehicles. 

5b. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU10: Gestionar les ordres de reparació 

Descripció Un usuari identificat vol veure, afegir, editar, eliminar o 
finalitzar ordres de reparació 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. Han d’existir vehicles i clients 
definits al sistema. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Ordres de reparació” de la 
barra de direccions i clica a l’opció “Veure totes”. 

2. L’aplicació mostra la llista de les ordres de reparació 
existents, amb un botó d’afegir ordre de reparació i 
botons per modificar cadascuna de les ordres de 
reparació actuals. 

3. L’usuari clica el botó de “Nova ordre de reparació” o 
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“editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps de 

l’ordre de reparació. Si s’està modificant, aquests 
camps ja estaran omplerts. 

5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: client, 
vehicle, descripció de la feina, data d’entrada i 
quilometratge a l’entrada i clicarà l’opció de “Guardar” 
o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, s’assigna un nou número d’ordre de 
reparació, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista d’ordres de reparació. 

Alternatives 3a. L’ordre de reparació ja s’ha entregat i té el botó de 
finalitzar. L’usuari clica al botó “finalitzar” 

a. El sistema mostra el formulari de finalitza 
l’ordre de reparació, amb els camps data de 
sortida, quilometratge a l’entrega i comentaris 
de la feina i clicarà a l’opció de “Finalitzar ordre 
de reparació”. 

b. El sistema verifica que les dades introduïdes 
són correctes, emmagatzema les dades a 
l’ordre de reparació i la marca com a 
finalitzada. Redirigeix a la pantalla de llista 
d’ordres de reparació. 

c. El sistema comprova les dades i detecta que 
algun dels camps està buit i mostra un 
missatge d’error. 

5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema comprova que l’ordre de reparació 

té un pressupost assignat. Es redirigeix al punt 
2, mostrant un missatge dient que no es pot 
eliminar l’ordre de reparació. 

b. El sistema comprova que l’ordre de reparació 
no té cap pressupost assignat. Marca l’ordre 
de reparació com a eliminada, i torna a la 
pantalla de llista d’ordres de reparació. 

5b. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU11: Imprimir ordre de reparació 

Descripció Un usuari identificat vol imprimir una ordre de reparació 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Ordres de reparació” de la 
barra de direccions i clica a l’opció “Veure totes”. 

2. L’aplicació mostra la llista de les ordres de reparació 
existents, amb botons per imprimir cadascuna de les 
ordres de reparació actuals. 

3. L’usuari clica el botó “imprimir” de l’ordre de reparació 
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desitjada. 
4. L’ordre de reparació no tenia la marca d’entregada. 

Aquesta queda marcada com a entregada i es mostra 
un fitxer PDF amb el contingut de l’ordre de 
reparació. 

Alternatives 4a. L’ordre de reparació tenia la marca d’entregada. Es 
mostra un fitxer PDF amb el contingut de l’ordre de 
reparació. 

 

ID CU12: Assignar pressupost a ordre de reparació 

Descripció Un usuari identificat vol assignar un pressupost a una ordre 
de reparació 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. Ha d’existir pressupostos del 
mateix client i vehicle que l’ordre de reparació 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Ordres de reparació” de la 
barra de direccions i clica a l’opció “Veure totes”. 

2. L’aplicació mostra la llista de les ordres de reparació 
existents, on les ordres de reparació que no tenen 
pressupost assignat tenen el botó “assignar 
pressupost”. 

3. L’usuari clica el botó “assignar pressupost” de l’ordre 
de reparació desitjada. 

4. El sistema mostra una pantalla on es veuen tots els 
pressupostos no assignats que tenen el mateix client i 
vehicle que l’ordre de reparació.  

5. L’usuari selecciona un dels pressupostos i clica al 
botó “Assignar pressupost”. 

6. S’estableix un lligam entre el pressupost i l’ordre de 
reparació, i es torna a la llista d’ordres de reparació. 

Alternatives 4a. No hi ha pressupostos que es puguin assignar a 
aquella ordre de reparació. Es mostra un missatge 
d’error. 

 

ID CU13: Gestionar els pressupostos 

Descripció Un usuari identificat vol veure, afegir, editar o eliminar 
pressupostos. 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. Han d’existir clients i vehicles 
definits al sistema. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Pressupostos” de la barra de 
direccions i clica a l’opció “Veure tots”. 

2. L’aplicació mostra la llista dels pressupostos 
existents, amb un botó d’afegir pressupost i botons 
per modificar cadascun del pressupostos actuals. Els 
pressupostos en estat pendent tenen els botons 
“acceptar” i “rebutjar”. 

3. L’usuari clica el botó de “Nou pressupost” o “editar” 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps del 
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pressupost. Si s’està modificant, aquests camps ja 
estaran omplerts. 

5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: client, 
vehicle, descripció de la feina i les línies del detall i 
clicarà l’opció de “Guardar” o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, s’assigna un nou número de pressupost, 
les emmagatzema a la base de dades i redirigeix a la 
pantalla de llista de pressupostos. 

Alternatives 3a. L’usuari clica el botó “acceptar” d’un pressupost 
a. El pressupost queda marcat com a acceptat i ja 

no és possible modificar-lo. 
3b. L’usuari clica el botó “rebutjar” d’un pressupost 

a. El pressupost queda marcat com a rebutjat i ja 
no és possible modificar-lo. 

5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema comprova que el pressupost té una 

ordre de reparació assignada. Es redirigeix al 
punt 2, mostrant un missatge dient que no es 
pot eliminar el pressupost. 

b. El sistema comprova que el pressupost no té 
cap ordre de reparació assignada. Marca el 
pressupost com a eliminat, i torna a la pantalla 
de llista de pressupostos. 

5b. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU14: Imprimir pressupost 

Descripció Un usuari identificat vol imprimir un pressupost 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Pressupostos” de la barra de 
direccions i clica a l’opció “Veure tots”. 

2. L’aplicació mostra la llista dels pressupostos 
existents, amb botons per imprimir cadascun dels 
pressupostos actuals. 

3. L’usuari clica el botó “imprimir” del pressupost 
desitjat. 

4. Es mostra un fitxer PDF amb el contingut del 
pressupost. 

Alternatives  

 

ID CU15: Gestionar les fulles de treball 

Descripció Un usuari identificat vol veure, crear, modificar o eliminar 
fulles de treball 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i autenticat. Han d’existir usuaris i ordres de 
reparació definits al sistema. 

Escenari 1. L’usuari obre el menú “Fulles de treball” de la barra 
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principal d’èxit de direccions i clica a l’opció “Veure totes”. 
2. L’aplicació mostra la llista de les fulles de treball 

existents, amb un botó d’afegir fulla de treball i botons 
per modificar cadascuna de les fulles actuals 

3. L’usuari clica el botó de “Nova fulla de treball” o 
“editar” 

4. El sistema mostra un formulari amb els camps de la 
fulla de treball. Si s’està modificant, aquests camps ja 
estaran omplerts. 

5. L’usuari introduirà o modificarà les dades: data, 
operari, ordre de reparació i les línies del detall i 
clicarà l’opció de “Guardar” o “Modificar”. 

6. El sistema verifica que les dades introduïdes són 
correctes, les emmagatzema a la base de dades i 
redirigeix a la pantalla de llista de fulles de treball. 

Alternatives 5a. L’usuari clica al botó “Eliminar”. 
a. El sistema marca la fulla de treball com a 

eliminada, i torna a la pantalla de llista de fulles 
de treball. 

5b. El sistema valida que algun dels camps està buit i 
mostra un missatge d’error. 

 

ID CU16: Fer llistats d’articles 

Descripció Un usuari identificat vol un llistat d’articles 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i identificat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Informes” de la barra de 
menús i clica a l’opció “Articles”. 

2. El sistema mostra un formulari amb les diferents 
opcions per filtrar els articles (categoria, codi inicial i 
codi final) i un botó “Generar llistat”. 

3. L’usuari selecciona les opcions de filtrar i prem el botó 
“Generar llistat”. 

4. El sistema retorna un document PDF amb els articles 
que compleixen les condicions del filtre. 

Alternatives 4a. No hi ha articles que compleixin les condicions del 
filtre, i el sistema retorna un document PDF buit. 

 

ID CU17: Fer llistats de clients 

Descripció Un usuari identificat vol un llistat de clients 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i identificat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Informes” de la barra de 
menús i clica a l’opció “Clients”. 

2. El sistema mostra un formulari amb les diferents 
opcions per filtrar els clients (DNI inicial, DNI final, 
nom inicial i nom final) i un botó “Generar llistat”. 

3. L’usuari selecciona les opcions de filtrar i prem el botó 
“Generar llistat”. 
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4. El sistema retorna un document PDF amb els clients 
que compleixen les condicions del filtre. 

Alternatives 4a. No hi ha clients que compleixin les condicions del 
filtre, i el sistema retorna un document PDF buit. 

 

ID CU18: Fer llistats d’ordres de reparació 

Descripció Un usuari identificat vol un llistat d’ordres de reparació 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i identificat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Informes” de la barra de 
menús i clica a l’opció “Ordres de reparació”. 

2. El sistema mostra un formulari amb les diferents 
opcions per filtrar les ordres de reparació (número 
inicial, número final, data inicial, data final, vehicle, 
client, estat, dates d’entrada inicial i final, dates de 
sortida inicial i final) i un botó “Generar llistat”. 

3. L’usuari selecciona les opcions de filtrar i prem el botó 
“Generar llistat”. 

4. El sistema retorna un document PDF amb les ordres 
de reparació que compleixen les condicions del filtre. 

Alternatives 4a. No hi ha ordres de reparació que compleixin les 
condicions del filtre, i el sistema retorna un document 
PDF buit. 

 

ID CU19: Fer llistats de fulles de treball 

Descripció Un usuari identificat vol un llistat de fulles de treball 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i identificat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Informes” de la barra de 
menús i clica a l’opció “Fulles de treball”. 

2. El sistema mostra un formulari amb les diferents 
opcions per filtrar les fulles de treball (dates inicial i 
final, operari, ordre de reparació) i un botó “Generar 
llistat”. 

3. L’usuari selecciona les opcions de filtrar i prem el botó 
“Generar llistat”. 

4. El sistema retorna un document PDF amb les fulles 
de treball que compleixen les condicions del filtre. 

Alternatives 4a. No hi ha fulles de treball que compleixin les 
condicions del filtre, i el sistema retorna un document 
PDF buit. 

 

ID CU20: Fer llistats de pressupostos 

Descripció Un usuari identificat vol un llistat de pressupostos 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i identificat 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Informes” de la barra de 
menús i clica a l’opció “Pressupostos”. 



18   

2. El sistema mostra un formulari amb les diferents 
opcions per filtrar els pressupostos (número inicial i 
final, data inicial i final, vehicle, client, estat) i un botó 
“Generar llistat”. 

3. L’usuari selecciona les opcions de filtrar i prem el botó 
“Generar llistat”. 

4. El sistema retorna un document PDF amb els 
pressupostos que compleixen les condicions del filtre. 

Alternatives 4a. No hi ha pressupostos que compleixin les condicions 
del filtre, i el sistema retorna un document PDF buit. 

 

ID CU21: Fer llistats comparatius entre pressupost i fulles 
de treball 

Descripció Un usuari vol un informe que compari el pressupost d’una 
ordre de reparació amb la feina que realment s’ha fet 

Actors Administrador, usuari 

Pre-condicions Usuari registrat i identificat. Han d’existir ordres de reparació 
amb pressupostos assignats. 

Escenari 
principal d’èxit 

1. L’usuari obre el menú “Informes” de la barra de 
menús i clica a l’opció “Comparativa pressupost - 
feina”. 

2. El sistema mostra un formulari amb les ordres de 
reparació que tenen pressupost assignat i un botó 
“Generar comparativa”. 

3. L’usuari selecciona un dels pressupostos i prem el 
botó “Generar comparativa”. 

4. El sistema retorna un document PDF amb 
comparativa entre l’estimació de feina i la feina 
realitzada, detallada línia a línia. 

Alternatives  
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3. Disseny tècnic 
 
3.1 Models de pantalles 
 
S’ha utilitzat una eina de prototipatge (Balsamiq Wireframes) per preparar 
esquemes de l’aparença dels principals apartats de l’aplicació. 
 
Habitualment els prototips de pantalles s’acostumen a fer al final del disseny 
tècnic, però aquí s’ha fet en sentit invers. Degut a que ja hi ha definits tots els 
casos d’ús i que es tracta d’una aplicació principalment visual, és molt útil, ràpid 
i intuïtiu fer els prototips al principi per anar dissenyant una de les parts més 
importants per als usuaris: l’entrada de dades.  
 
Si en comptes d’estar creant una aplicació principalment d’interfície d’usuari 
s’estigués treballant en un sistema de processos intensius amb poca interacció 
amb l’usuari (un sistema de generació d’informes a partir de plantilles HTML, 
per exemple) no tindria sentit seguir aquest camí, ja que en aquest altre cas els 
processos interns del sistema són molt més importants. 
 
Aquests esquemes també han servit per acabar de definir quines dades es 
necessitaran, així com la relació entre les dades. 
 

 
4. Pantalla d'entrada al sistema 

 
Aquesta serà la pantalla inicial del sistema. Com es pot veure, no hi ha opció 
per a registrar nous usuaris; aquesta feina es durà a terme des de l’apartat 
d’administració. El motiu és que no es tracta d’una aplicació oberta al públic en 
general, sinó només als usuaris d’una empresa. 
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5. Gestió d'usuaris (administrador) 

 
Des d’aquesta pantalla l’administrador pot veure quins usuaris hi ha al sistema, 
i quins estan actius. No hi ha opció d’eliminar usuaris, ja que aquests poden 
constar a fulles de treball. En comptes d’això, els usuaris es desactiven 
(columna “Actiu”). 
 

 
6. Alta d'usuari (administrador) 

 
Es tracta d’un simple formulari per fer altes d’usuaris. Els usuaris poden tenir 
dos rols: Administrador o Usuari. Depenent del rol que tinguin només podran 
accedir a un apartat de l’aplicació web o a l’altra. 
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7. Pantalla principal (dashboard) 

 
La pantalla d’entrada dels usuaris és simple. Hi ha els quatre blocs bàsics de 
treball (ordres de reparació, pressupostos, fulles de treball i taules bàsiques) i 
accessos directes per accedir-hi. 
 

 
8. Llista d'ordres de reparació 

 
Aquí els usuaris veuran les ordres de reparació que hi ha al sistema. A part de 
poder entrar dins les ordres per a modificar-les (clicant a sobre), també es 
poden imprimir, finalitzar o assignar-les un pressupost (botons de la dreta). 
També des d’aquesta pantalla es poden crear noves ordres de reparació. 
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9. Creació d'una ordre de reparació 

 
L’ordre de reparació és el document que el taller ha d’entregar al client quan 
aquest deixa el cotxe per fer una reparació. A l’ordre de reparació es guarden 
dades com ara el vehicle i el client, la data d’entrada del vehicle, els 
quilòmetres que té i una descripció de la reparació a fer. Una vegada s’entrega 
l’ordre aquesta es marca com a entregada (des de la llista d’ordres de 
reparació), i aquesta no es pot modificar. 
 

 
10. Llista de pressupostos 

 
D’un estil similar a la llista d’ordres de reparació, la llista de pressupostos ens 
mostra quins tenim al sistema i l’estat d’aquests. 
 
Des d’aquesta pantalla es poden imprimir els pressupostos, marcar-los com a 
acceptat o rebutjat (indicant el motiu de rebuig), anul·lar el rebuig d’un 
pressupost (pel cas en que el client canvia d’idea) o crear un nou pressupost. 
Clicant sobre el pressupost aquest es podrà modificar, però només en el cas 
que el seu estat no sigui acceptat o rebutjat. 
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11. Alta de pressupostos 

 
Un pressupost és un típic manteniment mestre-detall. Tenim les dades 
bàsiques del pressupost (descripció, data, número, client, vehicle, imports), i 
després el detall que són els diferents conceptes que té el pressupost. 
 
Els conceptes no estan vinculats als articles. Es carreguen les dades des d’allà, 
en el cas que s’indiqui la referència, però en comptes de mantenir un vincle el 
que es fa és copiar totes les dades de l’article (referència, descripció i preu), de 
tal forma que si varien les dades de l’article (actualització de preus o descripció, 
per exemple) els pressupostos ja emesos no queden afectats. 
 

 
12. Alta de fulles de treball 

 
La pantalla de les fulles de treball és una pantalla molt simple, però a la vegada 
és on es gestionarà tota la informació que servirà per poder comparar les 
estimacions que es fan als pressupostos amb la feina realment realitzada. 
 
Totes les dades de la fulla de treball són obligatòries: data, operari i ordre de 
reparació. L’operari pot ser qualsevol usuari del sistema. Es fa d’aquesta forma 
per tal que no sigui necessari que cadascú hagi d’entrar les seves dades, sinó 
que es pot seguir anant amb el sistema clàssic d’apuntar les hores i materials 
emprats en una llibreta, i al final del dia una persona sigui l’encarregat d’entrar-
ho tot al sistema. 
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De la mateixa forma que passava amb els pressupostos, a les fulles de treball 
les dades dels articles queden copiades i no vinculades. 
 

 
13. Informe de fulles de treball 

 
Tots els llistats funcionen de la mateixa forma. Tenen una pantalla per triar els 
paràmetres, els quals varien en base a les dades que es poden llistar, i al 
prémer el botó “Generar llistat” es retorna un document en format PDF amb el 
contingut del llistat. 
 
3.2 Diagrama de classes 
 
En base a la informació obtinguda entre la definició del projecte, els casos d’ús 
i els prototipus de pantalles s’ha definit un diagrama de classes. 
 
Aquest diagrama de classes servirà tant per definir el model de dades que 
s’emmagatzemarà a la base de dades com per crear les entitats que utilitzarem 
al llarg del projecte. 
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14. Diagrama de classes 

 
Tenint en compte els casos d’ús, l’entrevista amb l’stakeholder principal i la 
futura ampliació del projecte, s’han afegit aquestes restriccions a la lògica de 
negoci: 

1. No s’eliminarà cap objecte de la base de dades. S’utilitzarà un afegit de 
Doctrine (SoftDeleteable Filter [10]) per tal que en comptes d’eliminar 
objectes aquests quedin marcats com a eliminats, però segueixin 
existint. Això es fa de cares a futures ampliacions. 

2. No es podrà eliminar un usuari si aquest consta a alguna fulla de treball. 
3. No es podrà eliminar un pressupost si aquest està assignat a una ordre 

de reparació. 
4. No es podrà eliminar una ordre de reparació si aquesta té assignada un 

pressupost. 
5. No es podrà eliminar un client si aquest consta en algun pressupost o 

ordre de reparació. 
6. No es podrà eliminar un vehicle si aquest consta en algun pressupost o 

ordre de reparació. 
7. No es podrà eliminar una categoria si aquesta està assignada a un 

article. 
8. Els articles no estaran vinculats a les línies d’ordres de reparació o 

pressupostos. Aquests serviran com a “plantilles” (descripció i preu), 
però l’usuari en tot moment podrà modificar-ho. 

9. Es deixa total llibertat per introduir articles sense codificar (o amb 
referències no existents) a les línies de les ordres de reparació i 
pressupostos.  
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3.3 Model de dades 
 
Una vegada ja es té tota la informació necessària, es genera el diagrama 
entitat-relació de la base de dades.  
 
S’ha de dir que aquest diagrama s’ha fet posteriorment a la implementació del 
sistema. El motiu és que s’ha utilitzat la tècnica de code-first a l’hora 
d’implementar l’accés a dades, creant primer totes les classes amb les seves 
relacions al sistema, i deixant que fos el propi marc de treball (Doctrine, en 
aquest cas) qui generés la base de dades, taules, relacions i restriccions.  
 
Degut a l’ús de Doctrine Migrations [11] per a la generació de la base de dades 
també s’ha creat les taules doctrine_migrations i messenger_messages. 
 

 
15. Diagrama entitat-relació 

 
3.4 Diagrama d’arquitectura 
 
L’aplicació AutoTallerGestió tindrà una implementació en tres capes: la capa de 
presentació, la capa de serveis i la capa de persistència. 
 

1. Capa de presentació: aquesta és la part de l’aplicació que interactua 
amb l’usuari. Es tracta de plantilles generades en format HTML, les 
quals s’han enriquit amb Javascript. Per a la creació d’aquesta capa 
utilitzarem plantilles basades en Twig, junt amb el marc de treball CSS 
BootStrap 5 i, a les vistes més complexes, Javascript. 
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2. Capa de serveis: aquesta capa rep les peticions del client, es tracten les 
peticions i es retorna la resposta altra vegada al client. Aquesta capa 
està formada, alhora, per dues sub-capes diferents: 

a. Controladors: són els encarregats de rebre les peticions i 
retornar les respostes. La seva feina és delegar el tractament de 
dades als serveis, i retornar les respostes d’aquests. 

b. Serveis: són els encarregats de gestionar la lògica de negoci del 
sistema. Reben les peticions dels controladors, modifiquen les 
dades o posen valors per defecte, i ho passen als diferents 
repositoris. Una vegada tenen la resposta del repositori, ho tornen 
al controlador. 

3. Capa de persistència: aquesta capa és l’encarregada d’emmagatzemar 
les dades del sistema. Aquí tenim dues capes diferents: 

a. Repositoris: són les classes encarregades de parlar amb el 
motor de dades. 

b. Emmagatzematge:  
1. MySQL: sistema gestor de base de dades. Totes les 

dades relacionals s’emmagatzemaran aquí. 
2. Carpeta images: totes les imatges que s’adjunten a les 

ordres de reparació, als vehicles o com a logotip de 
configuració s’emmagatzemen dins aquesta carpeta. 
Segons el tipus d’imatge aniran a una carpeta o una altra. 

 

 
16. Arquitectura de l'aplicació 
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4. Implementació 
 
4.1 Estructura de fitxers 
 
L’aplicació és un projecte estàndard de Symfony, i degut a això segueix la seva 
estructura recomanada de carpetes i fitxers. 
 
A hora de crear nous fitxers, carpetes o, fins i tot, de triar el nom d’aquests 
fitxers, s’ha seguit les indicacions de les Symfony Best Practices [12]. També 
s’ha utilitzat aquesta guia a l’hora d’organitzar el codi, ja que així qualsevol 
persona acostumada a treballar amb Symfony podrà agafar el projecte i seguir-
lo sense problemes. 
 
Aquesta és l’estructura: 

• bin: eines/scripts propis de Symfony. 

• config: fitxers YAML de configuració del sistema. 

• migrations: scripts de modificació de la base de dades. Cada script té 
les comandes SQL necessàries per afegir i treure aquella migració. 

• public: fitxers visibles pel navegador web. Podem trobar-hi: 
o bundles: fitxers (CSS i JS) relatius a paquets instal·lats a 

Symfony. 
o css: fulles d’estil del projecte. 
o images: carpeta on s’emmagatzemen les imatges del sistema. Hi 

ha el logotip que tenim a configuració, les imatges de les 
documentacions dels vehicles i les imatges adjuntes a les ordres 
de reparació. 

o js: arxius de Javascript 

• src: el codi font del projecte. 
o Controller: els diferents controladors del sistema. 
o Entity: les classes que tenen, temporalment, les dades de 

s’obtenen de la BBDD. 
o Form: classes de definició de formularis. Els formularis de 

Symfony són molt potents, cosa que facilita les validacions, 
camps d’altres entitats o relacions. 

o Repository: classes d’accés a dades. Hi ha una classe repository 
per a cada entitat, i són aquestes classes les encarregades de 
desar o carregar les dades del MySQL. Aquí hi ha les validacions 
de negoci a més baix nivell. 

o Service: classes de serveis. Aquí tenim la lògica de negoci a 
nivell més alt, quan poden afectar a més d’una entitat. 

• templates: aquest directori conté, organitzades en subdirectoris, totes 
les plantilles del sistema. Totes les plantilles són en format Twig. 

• translations: aquí hi anirien els fitxers de traducció en el cas d’una 
aplicació multi-idioma. Com que aquesta versió d’AutoTallerGestió és 
nomes en català, està buida. 

 
A part d’aquesta estructura de carpetes, a l’arrel del projecte trobem alguns 
fitxers: 
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• .env: configuració de les variables sistema. En mode producció (amb 
Docker) no s’utilitza, ja que el propi contenidor de Docker exporta les 
variables amb les dades del MySQL. 

• composer.json: fitxer de definició del Composer (gestor de 
dependències de PHP). S’indiquen tots els paquets necessaris, versions 
mínimes, restriccions i altres. Com que els paquets s’instal·len 
directament des de la línia de comandaments, aquest fitxer no es 
modifica manualment. 

• composer.lock: fitxer de treball del Composer. Té la llista de tots els 
paquets, amb les versions exactes, que estan instal·lades a l’aplicació. 

• Dockerfile: fitxer de definició del contenidor Docker que gestiona el 
PHP. 

 
4.2 Proves realitzades 
 
Inicialment s’havia previst preparar un joc de proves automàtic, aprofitant que 
Symfony té una bona integració amb el marc de treball de proves PHPUnit. 
Malauradament el desenvolupament s’ha allargat més del previst, i s’ha 
descartat aquesta opció. 
 
Per tal d’assegurar la qualitat del programari, i tenint en compte que durant la 
fase de disseny ja es va dissenyar un complet joc de proves [8.3 Annex 3: Joc 
de proves d’AutoTallerGestió], s’ha realitzat les proves de forma manual. 
 
Aquest joc de proves té 118 proves diferents, i intenta tenir en compte els 
diversos casos d’ús definits al capítol 2. 
 
4.3 Millores futures 
 
En l’estat actual, AutoTallerGestió no deixa de ser un MVP (producte mínim 
viable). En altres paraules, es tracta d’una aplicació completa, que fa el que 
l’stakeholder principal va demanar, però res més. 
 
Per millorar la qualitat del programari el primer que s’hauria de fer és 
automatitzar tot el joc de proves. Això permetria garantir que tot funciona 
correctament, ja que actualment hi ha 118 proves, però fer tot aquest testeig és 
llarg i feixuc. 
 
Una vegada solucionada l’automatització de les proves, s’hauria de definir 
quins són els altres mòduls necessaris, dissenyar-los i anar-los lligant amb el 
projecte actual. Gràcies a la separació per capes ja existent és fàcil afegir nous 
mòduls, noves regles de negoci i, en general, fer créixer el programari. 
 
Els mòduls que es podrien afegir són molt nombrosos: des de la gestió de 
l’inventari, les comandes a proveïdors, el sistema de facturació, la comptabilitat, 
un calendari per organitzar les entrades i sortides de vehicles, etc.  
 
4.4 Resultat 
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Com a part del treball s’ha preparat un entorn auto-executable basat en Docker. 
Es tracta d’un entorn de contenidors amb servidor web, intèrpret PHP i base de 
dades MySQL. 
 
La primera vegada que s’inicia aquest entorn es carreguen unes dades de 
demostració per tal que el sistema no sigui buit. A partir d’aquell moment es pot 
entrar amb qualsevol de les credencials definides. 
 
Per accedir a l’aplicació s’ha de visitar la web http://localhost:8000/, i entrar 
amb un d’aquests usuaris i contrasenyes: 
 

10. info@autotallergestio.cat / AutoTallerAdmin 
11. ope1@autotallergestio.cat / abc123 
12. ope2@autotallergestio.cat / abc123 

 
Els usuaris ope1 i ope2 tenen permisos d’usuari, mentre que l’usuari info té 
permisos d’administrador. 
 
Una vegada s’accedeix al sistema, amb un usuari no administrador, s’arriba a 
la pantalla inicial: 
 

 
17. Pantalla principal (dashboard) 

 
La imatge de Docker facilitada ja conté dades, per tant es poden provar totes 
les funcionalitats del sistema. Aquí, per exemple, s’està creant un nou 
pressupost: 
 

 
18. Creació d'un nou pressupost 

 
Una vegada s’ha creat el nou pressupost, aquest es pot imprimir, generant-se 
un fitxer PDF formatat amb les dades del negoci i el contingut del pressupost: 

http://localhost:8000/
mailto:info@autotallergestio.cat
mailto:ope1@autotallergestio.cat
mailto:ope2@autotallergestio.cat
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19. Pressupost imprès 

 
El sistema també té un sistema de llistats on es poden posar múltiples filtres. 
Cada filtre depèn del llistat que s’estigui fent. Aquest és el cas del filtre del llistat 
de fulles de treball: 
 

 
20. Preparació del llistat de fulles de treball 

 
Aquest és el resultat del llistat amb les condicions anteriors: 
 

 
21. Llistat de fulles de treball 

 
L’aplicació desenvolupada pot, actualment, gestionar ordres de reparació, 
pressupostos i fulles de treball. També permet fer llistats dels elements dits 
anteriorment, així com dels articles i els clients registrats al sistema. 
 
Per acabar, el sistema també té l’informe comparatiu entre pressupost i fulles 
de treball. Aquest informe el que fa és, a partir d’una ordre de treball amb 
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pressupost assignat, comparar les quantitats i imports que hi ha al desglós del 
pressupost amb tota la feina que s’ha anat registrant a les diverses fulles de 
treball relacionades amb aquella ordre de reparació. 
 
La informació surt agrupada i totalitzada segons la referència i la descripció 
dels conceptes (cal indicar que una de les exigències de l’stackeholder era que 
no fos obligatori codificar els articles), amb una totalització de pressupost i 
fulles de treball al peu. 
 
Aquest és el llistat comparatiu de l’ordre de reparació núm. 3: 
 

 
22. Comparativa entre pressupost i fulles de treball 
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5. Conclusions 
 
El resultat final del projecte és el desitjat inicialment, amb només una 
mancança: l’automatització de la fase de proves. S’ha creat una aplicació web 
que satisfà l’objectiu definit inicialment, funciona correctament i gràcies a 
l’arquitectura emprada serà fàcilment ampliable. 
 
Un dels punts més positius que hi ha hagut durant aquest treball ha estat 
l’entrevista amb l’stakeholder principal. Això ha servit, no només per conèixer el 
funcionament del negoci sinó, sobretot, per veure quina era la necessitat més 
important que tenia l’empresa en aquell moment. Sovint passa que els 
desenvolupaments es fan seguint la intuïció del director del projecte o, sinó, 
d’un representant (sovint de rang superior) del negoci o departament que ha 
d’utilitzar el desenvolupament. Al no tenir com a stakeholder els usuaris reals 
del programari, ens trobem que es desvia l’abast d’aquest cap a altres 
objectius, no resolent la problemàtica que té l’usuari final en el dia a dia. 
 
Com a punt més negatiu, crec que el disseny inicial no fou prou acurat. Es van 
enumerar els casos d’ús, es van definir els prototips de pantalla, es va preparar 
una bateria de proves i es va dissenyar el model de dades, però no fou 
suficient. Crec que hauria d’haver invertit més temps en desenvolupar els casos 
d’ús (inicialment no es van fer les fitxes detallades), i això hauria simplificat el 
desenvolupament. Amb tot, el disseny ha variat poc entre el març i el juny del 
2022, i això es veu sobretot en el model de dades. Aquest pràcticament no ha 
variat, i les diferències que hi ha entre les pantalles dels prototipus i l’aplicació 
real són molt poques. 
 
L’elecció de les eines de treball ha estat òptima. Al principi costa una mica 
acostumar-se al Docker, però una vegada s’agafa la dinàmica es converteix en 
una eina molt útil (i pràcticament transparent). Respecte al marc de treball 
Symfony i els seus satèl·lits (Doctrine, Twig) només en puc dir bones paraules. 
És un entorn molt potent, amb un codi molt net i, sobretot, molt i molt ben 
documentat. A vegades s’ha de “lluitar” amb els marcs de treball, però amb el 
Symfony no és el cas. 
 
La part que em preocupava més era el frontend. El disseny no és el meu fort, i 
això sempre és preocupant. Tot s’ha solucionat utilitzant el Bootstrap 5 el qual, 
a part d’estilitzar la web ofereix altres components (com ara les finestres 
modals) i s’integra molt bé amb el Symfony. Per la part de client també s’ha 
treballat amb Javascript pur, sense utilitzar jQuery ni altres llibreries. Ha estat 
una bona decisió, i en cap moment hi ha hagut problemes. 
 
La planificació es va anar seguint bé, fins que es va arribar a la última etapa, la 
del desenvolupament. Allà hi van haver alguns retards que provocaren que no 
es pogués portar a terme l’automatització de les proves. Amb tot, el projecte es 
va poder tancar i presentar el dia entregat. Sense dubte, aquests problemes de 
planificació van ser deguts al fet que faltava treballar més profundament el 
disseny. Un dels altres motius pels quals diria que va fallar la planificació és 
perquè segurament l’abast del projecte era massa ambiciós per ser fet en 
només aquest període de temps. 
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6. Glossari 
 
Backend: en termes de programari, el backend es refereix a la part del servidor 
d’una aplicació. És l’encarregada de les validacions definitives, les regles de 
negoci i l’emmagatzematge de les dades. La part complementària és el 
frontend. 
 
Code first: [13] en el món dels marcs de treball web, code first es refereix a 
que es defineixen les entitats directament en el codi, i llavors és el propi marc 
de treball (o una utilitat depenent d’aquest) qui, a partir de les metadades 
obtingudes de l’entitat, genera les taules, camps i relacions de la base de 
dades. 
 
Dashboard: també anomenat tauler d’instruments, és la pàgina principal d’una 
aplicació. 
 
Frontend: en termes de programari, la part d’una aplicació que interactua amb 
l’usuari. La seva funcionalitat principal és purament de presentació de dades, 
tot i que també pot tenir validacions. Per seguretat, totes les validacions que 
s’apliquin al frontend també s’han d’aplicar al backend. 
 
MVP: [14] en desenvolupament de productes, el producte viable mínim és un 
producte amb suficients característiques per satisfer als clients inicials, i 
proporcionar retroalimentació per al desenvolupament futur. 
 
Server side rendered: es diu d’aquelles aplicacions web on l’HTML es genera 
directament al servidor. Hi ha altres aplicacions, com les generades amb marcs 
de treball com ara React o Angular, on l’HTML és generat directament al client. 
Aquestes últimes acostumen a tenir un nivell d’interacció superior, però en 
canvi la màquina client necessita més recursos. 
 
YAML: format d’emmagatzematge d’objectes lleuger, fàcilment llegible per als 
humans, basat en llenguatges com XML o Python. És el format recomanat per 
les Symfony Best Practices a l’hora de configurar l’aplicació. 
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8. Annexos 
 
8.1 Annex 1: Entrevista per a la definició del projecte i l’abast d’aquest 
 
Entrevistat 

• Interlocutor: Josep I. 

• Càrrec: Treballador i futur propietari del taller 

• Data de l’entrevista: 21/02/2022 
 
Preguntes 
 

Estat actual 
 
A grans trets, quin és l’estat d’informatització de l’empresa? 
Es treballa només des del despatx, o també des de l’habitatge? Hi ha algun 
sistema de còpies de seguretat? 
 

L’estat d’informatització del taller és pràcticament nul. S’utilitzen 
programes de tercers per a la consulta de recanvis originals i per a les 
estimacions de les hores de les reparacions, i una plantilla de Word per 
confeccionar les factures. 
 
El llibre de factures emeses és manual (escrit a mà), mentre que el llibre 
de factures rebudes s’omple manualment en un Excel que posteriorment 
s’envia a la gestoria. 
 
La feina de facturació (creació de les factures, omplir el llibre de factures 
emeses) es fa des del despatx que hi ha al taller, mentre que el 
document d’Excel amb les factures rebudes s’omple des de l’ordinador 
de l’habitatge. 
 
No es disposa de cap sistema de còpies de seguretat, fins al punt que fa 
prop d’un any es va estar a punt de perdre totes les dades per la fallada 
de l’ordinador. 
 

Obligacions legals 
 
Quins documents o llibres us demana Hisenda que tingueu? Com els genereu 
o ompliu? 
Quins documents o llibres us demana el gremi (CORVE) que tingueu? Com els 
genereu o ompliu? 
 

Per part d’Hisenda s’ha de tenir/presentar: 
o Model 347: operacions anuals amb tercers de més de 3005€. 

Aquest model s’omple manualment, sumant els imports de totes 
les factures emeses a cada client o rebudes de cada proveïdor. 
Amb els clients i proveïdors més grans, es creuen els imports 
amb els que ells han calculat. 

o Llibre de factures emeses: descrit al punt 1. 
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o Llibre de factures rebudes: descrit al punt 1. 
 

Per part del gremi (CORVE), ens recomana tenir: 
o Ordre de reparació 
o Resguard de dipòsit 

 
No es té cap dels documents, i seria important tenir-los de cares a poder 
demostrar que els vehicles han entrat al taller, quant temps fa que hi 
són, etc. 
 

Pressupostos 
 
Quin és el procés de treball administratiu del taller? Hi ha algun registre de 
clients? Estan registrats els pressupostos entregats? Els pressupostos 
s’entreguen en paper, o es diuen de viva veu? A partir de quina informació es 
confeccionen els pressupostos, a partir d’experiència prèvia, o de bases de 
dades de preus com ara Guía de Tasaciones? Es cobren els pressupostos no 
acceptats? 
 

Existeixen registres de clients i de cotxes que entren, així com un 
registre de pressupostos entregats (matrícula, propietari, data i import). 
 
A l’hora d’entregar els pressupostos, depèn del tipus de pressupost que 
sigui: 

o Si hi ha feina i recanvis -> pressupost en paper. 
o Si només hi ha feina -> es diu el pressupost de viva veu, o 

s’entrega un paper informal. 
 

Sobre la confecció dels pressupostos, aquí també depèn de la tipologia 
del pressupost: 

o Si hi ha feina i recanvis -> s’utilitza una base de dades de preus. 
o Si només hi ha feina -> es fa una aproximació en base a 

l’experiència prèvia. 
 

Els pressupostos no acceptats teòricament es cobren, però a la realitat 
no s’han cobrat mai. 

 

Facturació 
 
De cares a la facturació, quin és el cicle de facturació? Cada quan es factura? 
Si una feina dura més de x temps, es van fent factures parcials, o només una 
quan s’ha acabat tota la feina? Quan una empresa té diverses feines alhora, 
això es factura en un únic document, o se’n fa un per feina?  
 

El cicle de facturació és mensual. 
 
En el cas d’una feina que duri més que el cicle de facturació, aquesta es 
factura quan s’hagi acabat. Pot haver-hi entregues a compte (s’emet un 
rebut), però no hi ha factures parcials. 
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Quan les empreses tenen diverses feines alhora, es fa una factura per 
cada feina. Facilita la seva organització, i també la del taller. 
 

Control de feina 
 
D’on s’obtenen les dades de facturació? Si hi ha pressupost previ, es factura 
directament el pressupost o hi pot haver revisions d’aquest en funció de les 
hores treballades, material emprat, peces, etc? En cas de no haver-hi 
pressupost, hi ha algun registre de les hores treballades en cada feina? Aquest 
registre, en quin suport està? El porta cada treballador, o hi ha un encarregat 
d’apuntar totes les hores? A part de les hores i material, també es registra 
informació com ara desplaçaments (km i temps) o altres despeses? Es factura 
el temps que tarden els clients a venir a recollir els vehicles des que se’ls 
avisa? En cas que sigui així, des de l’endemà que se l’hagi avisat, o des de 
quan? 
 

Per norma general es respecta el pressupost, a menys que apareguin 
“sorpreses” que provoquin una desviació important. En aquests casos 
s’avisa al propietari i es fa una ampliació del pressupost. 
 
Quan es treballa a partir d’un pressupost fet amb la base de dades de 
preus (pressupost amb feina i recanvis) no es fa cap registre d’hores. 
 
Si el pressupost és calculat en base a experiència pròpia, per norma 
general tampoc es fa un registre d’hores. Això només es fa en els casos 
de feines que anteriorment no s’havien fet (nous models de vehicles), 
tant sols per verificar si l’estimació d’hores era correcte. 
 
En els casos de treballar sense pressupost es porta un registre d’hores. 
Aquest registre es fa en una llibreta, i l’encarregada de la gestió és qui 
ho apunta tot.  
 
També es registren els desplaçaments, hores de proves amb el cotxe 
(entrada i sortida), etc. 
 
Es factura el temps que tarden els clients a recollir el vehicle quan tarden 
més d’una setmana. 

 

Inventari i consumibles 
 
Existeix algun tipus d’inventari? Aquest inventari és només de recanvis nous 
que arriben, o també de peces aprofitades de reparacions anteriors? Hi ha 
registre de les eines existents al taller, junt amb les seves dades (compra, preu, 
etc)? Com es registren els consumibles (pastes, discs de polir, etc)?  
 

No hi ha cap tipus d’inventari. 
 
Per normativa es té un registre de les eines, però només les elèctriques. 
Queden registrades al llibre de factures rebudes, junt amb la data de 
compra. 
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No hi ha registre de consumibles, ja que es funciona d’una forma molt 
simple: sempre hi ha un paquet en stock, i un paquet per treballar. Quan 
s’acaba el paquet de treball se’n demana un de nou al proveïdor. 
 

Organització 
 
A l’hora de triar quina feina va primer, com es decideix el vehicle a reparar? Per 
client? Per urgència? Per import de la reparació? Hi ha algun calendari per tal 
de fer la previsió sobre quan pot entrar un nou vehicle a reparar? Aquest 
calendari està escrit, o es porta la compta mentalment? 
 

A l’hora de triar quin és el següent vehicle per reparar, sempre es tenen 
en compte la urgència dels vehicles i, sobretot, que sense la reparació 
no puguin funcionar.  
 
Una vegada no hi ha urgència, els vehicles es fan segons ordre de 
sortida i d’entrada, en funció de la necessitat de cada client. 
Existeix un calendari per saber quan pot entrar un cotxe, però aquest 
calendari és mental. 

 

Comandes 
 
Com funcionen les comandes? Es prepara una llista al llarg del dia per quan 
truca un comercial, o és quan es truca que es prepara la llista? Quan venen els 
comercials ja es té una llista preparada? Hi ha registre del material demanat, 
terminis d’entrega, etc? Tots els proveïdors serveixen els mateixos materials, o 
cadascú té coses diferents? A l’hora de demanar recanvis, qui és que decideix 
si s’han utilitzar recanvis originals o paral·lels?  
 

Per a les comandes es preparen llistes per quan passen o truquen els 
comercials. Aquesta llista també serveix com a registre de comandes. 
 
Els proveïdors de consumibles porten més o menys el mateix, però al 
taller ja se sap què es compra a cada lloc. 
 
Respecte als recanvis, normalment és el client qui tria si es vol recanvis 
originals o recanvis paral·lels. Normalment el client prefereix paral·lel ja 
que és més econòmic, tot i que aquest pot portar més feina a l’hora 
d’instal·lar-lo. 
 
Quan el client vol la màxima economia es busquen recanvis d’ocasió. 

 

Resultats econòmics 
 
Es porta alguna comptabilitat del taller? Com se sap el resultat econòmic d’un 
any? I d’un mes? Es té un registre de factures pendents/cobrades? Es tenen 
estadístiques dels mesos més forts/fluixos de cada any? 
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Es porta una comptabilitat manual. Cada dia la persona responsable 
apunta les entrades i sortides, i es totalitza setmanalment i 
mensualment. 
 
Es tenen estadístiques dels mesos forts i fluixos a partir de les dades 
que s’envien a la gestoria. 

 

Conclusions 
 
Com creus que s’hauria de millorar la gestió administrativa del taller? Si 
haguessis de triar una part prioritària, quina creus que hauria de ser? 
 

Una millora important seria la digitalització de la documentació dels 
vehicles que entren, i també la inclusió de fotos dels vehicles a les 
ordres de reparació, per tal que els clients no puguin reclamar danys que 
ja existien abans de portar el cotxe al taller. 
 
Com a prioritari hi hauria d’haver: 

• Entrada de les Ordres de Reparació. 

• Poder comparar el temps invertit a les reparacions amb les hores 
pressupostades. 
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8.2 Annex 2: Exemple de fulla de treball 
 
Extreta de https://es.justexw.com/plantillas/orden-de-reparacion-en-excel el 
març de 2022 
 

 
23. Exemple d'ordre de reparació

https://es.justexw.com/plantillas/orden-de-reparacion-en-excel%20el%20març%20de%202022
https://es.justexw.com/plantillas/orden-de-reparacion-en-excel%20el%20març%20de%202022
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8.3 Annex 3: Joc de proves d’AutoTallerGestió 
 
Cas d'ús: CU01: Identificar-se al sistema

1 Accés a l'aplicació per usuari i contrasenya no real Denegar l'accés

2 Accés a l'aplicació sense informar usuari i contrasenya Denegar l'accés

3 Accés a l'aplicació sense informar usuari Denegar l'accés

4 Accés a l'aplicació sense informar contrasenya Denegar l'accés

5 Accés a l'aplicació per usuari administrador Accés a l'aplicació amb permisos d'administrador

6 Accés a l'aplicació per usuari Accés a l'aplicació  
 
Cas d'ús: CU02: Sortir del sistema

1 Clicar a l'opció de sortir amb sessió d'usuari Tancar la sessió de l'usuari i anar a la pantalla de login

2 Clicar a l'opció de sortir amb sessió d'administrador Tancar la sessió de l'usuari i anar a la pantalla de login  
 
Cas d'ús: CU03: Gestionar els usuaris

1 Com a usuari, accedir a la l'apartat de gestió d'usuaris Error 403 i retorn a l'índex

2 Com a administrador, accedir a l'apartat de gestió d'usuaris Veure la llista d'usuaris existents

3 Com a administrador, clicar a crear nou usuari Anar a la pantalla de nou usuari

4 Com a administrador, omplir les dades del nou usuari correctament i clicar a guardar Crear un nou usuari i tornar a la llista d'usuaris

5 Com a administrador, crear un usuari amb un email repetit Missatge d'error

6 Com a administrador, clicar sobre un usuari ja existent Anar a la pantalla de modificar usuari

7 Com a administrador, modificar correctament les dades de l'usuari i clicar a guardar Modificar l'usuari i tornar a la llista d'usuaris

8 Com a administrador, modificar un usuari posant un email ja existent Missatge d'error  
 
Cas d'ús: CU04: Modificar contrasenya

1 Com a usuari o administrador, clicar a l'opció de modificar contrasenya Anar a la pantalla de modificar la contrasenya pròpia

2 Com a usuari o administrador, posar una nova contrasenya correcte Guardar la nova contrasenya i tornar a l'inici

3 Com a usuari o administrador, posar contrasenyes diferents Missatge d'error  
 
Cas d'ús: CU05: Gestionar la configuració

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de gestió de configuració Error 403 i tornar a l'índex

2 Com a administrador, accedir a l'apartat de gestió de configuració Veure la configuració del sistema

3 Com a administrador, modificar els valors de configuració i clicar a guardar Guardar les dades de configuració  
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Cas d'ús: CU06: Gestionar els articles

1 Com a usuari, accedir a l'apartat d'articles Veure la llista d'articles

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nou article Anar a la pantalla de nou article

3 Com a usuari, omplir les dades del nou article correctament i clicar a guardar Guardar l'article i tornar a la llista d'articles

4 Com a usuari, omplir les dades del nou article amb un codi d'article duplicat i clicar a guardar Missatge d'error

5 Com a usuari, clicar a guardar sense omplir totes les dades obligatòries Missatge d'error

6 Com a usuari, clicar sobre un article ja existent Anar a la pantalla de modificar article

7 Com a usuari, modificar les dades de l'article i clicar a guardar Guardar l'article i tornar a la llista d'articles

8 Com a usuari, modificar el codi de l'article posant-ne un d'existent i clicar a guardar Missatge d'error

9 Com a usuari, modificar l'article deixant una dada obligatòria i clicar a guardar Missatge d'error

10 Com a usuari, clicar a eliminar un article Eliminar l'article  
 
Cas d'ús: CU07: Gestionar les categories

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de categories Veure la llista de categories

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nova categoria Anar a la pantalla de nova categoria

3 Com a usuari, omplir les dades de la nova categoria correctament i clicar a guardar Guardar la categoria i tornar a la llista de categories

4 Com a usuari, omplir les dades de la nova categoria amb un codi de categoria duplicat i clicar a guardarMissatge d'error

5 Com a usuari, clicar a guardar sense omplir totes les dades obligatòries Missatge d'error

6 Com a usuari, clicar sobre una categoria ja existent Anar a la pantalla de modificar categoria

7 Com a usuari, modificar les dades de la categoria i clicar a guardar Guardar la categoria i tornar a la llista de categories

8 Com a usuari, modificar el codi de la categoria posant-ne un d'existent i clicar a guardar Missatge d'error

9 Com a usuari, modificar la categoria deixant una dada obligatòria i clicar a guardar Missatge d'error

10 Com a usuari, clicar a eliminar una categoria que no té cap article assignat Eliminar la categoria

11 Com a usuari, clicar a eliminar una categoria que té articles assignats Missatge d'error  
 
Cas d'ús: CU08: Gestionar els clients

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de clients Veure la llista de clients

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nou client Anar a la pantalla de nou client

3 Com a usuari, omplir les dades del nou client correctament i clicar a guardar Guardar el client i tornar a la llista de clients

4 Com a usuari, clicar a guardar sense omplir totes les dades obligatòries Missatge d'error

5 Com a usuari, clicar sobre un client ja existent Anar a la pantalla de modificar client

6 Com a usuari, modificar les dades del client i clicar a guardar Guardar el client i tornar a la llista de clients

7 Com a usuari, modificar el client deixant una dada obligatòria i clicar a guardar Missatge d'error

8 Com a usuari, clicar a eliminar un client que no té dades associades Eliminar el client

9 Com a usuari, clicar a eliminar un client que té dades associades (vehicles, OR o pressupostos) Missatge d'error  
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Cas d'ús: CU09: Gestionar els vehicles

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de vehicles Veure la llista de vehicles

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nou vehicle Anar a la pantalla de nou vehicle

3 Com a usuari, omplir les dades del nou vehicle correctament i clicar a guardar Guardar el vehicle i tornar a la llista de vehicles

4 Com a usuari, clicar a guardar sense omplir totes les dades obligatòries Missatge d'error

5 Com a usuari, clicar sobre un vehicle ja existent Anar a la pantalla de modificar vehicle

6 Com a usuari, modificar les dades del vehicle i clicar a guardar Guardar el vehicle i tornar a la llista de vehicles

7 Com a usuari, modificar el vehicle deixant una dada obligatòria i clicar a guardar Missatge d'error

8 Com a usuari, clicar a eliminar un vehicle que no té dades associades Eliminar el vehicle

9 Com a usuari, clicar a eliminar un vehicle que té dades associades (OR o pressupostos) Missatge d'error  
 
Cas d'ús: CU10: Gestionar les ordres de reparació i CU11: Imprimir ordre de reparació

1 Com a usuari, accedir a l'apartat d'ordres de reparació Veure la llista d'ordres de reparació

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nova ordre de reparació Anar a la pantalla de nova ordre de reparació

3 Com a usuari, omplir les dades de la nova OR correctament i clicar a guardar Guardar la OR i tornar a la llista d'ordres de reparació

4 Com a usuari, clicar a guardar sense omplir totes les dades obligatòries Missatge d'error

5 Com a usuari, clicar sobre una OR ja existent, la qual no s'ha marcat com a entregada Anar a la pantalla de modificar ordre de reparació

6 Com a usuari, modificar les dades de la OR i clicar a guardar Guardar l'ordre de reparació i tornar a la llista d'ordres de reparació

7 Com a usuari, modificar l'OR deixant una dada obligatòria i clicar a guardar Missatge d'error

8 Com a usuari, clicar sobre una OR ja existent, la qual s'ha marcat com a entregada Anar a la pantalla de visualitzar l'OR

9 Com a usuari, clicar a imprimir full de lliurament d'una OR marcada com a entregada Generar PDF de la ordre de reparació

10 Com a usuari, clicar a imprimir full de lliurament d'una OR no marcada com a entregada Marcar la OR com a entregada i generar el PDF de la ordre de reparació

11 Com a usuari, clicar al botó de finalitzar d'una ordre de reparació Anar a la pantalla de demanar les dades de finalitzar l'ordre de reparació

12 Com a usuari, introduir les dades de finalitzar una ordre de reparació i clicar a guardar Guardar l'ordre de reparació, afegir la marca de finalitzada i tornar a la llista d'ordres de reparació  
 
Cas d'ús: CU12: Assignar pressupost a OR

1 Com a usuari, clicar sobre un dels pressupostos Assignar el pressupost a la OR

2 Com a usuari, clicar al botó d'assignar pressupost a OR quan no hi ha pressupostos sense assignar Missatge indicant que no hi ha pressupostos disponibles  
 
Cas d'ús: CU13: Gestionar els pressupostos i CU14: Imprimir pressupost

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de pressupostos Veure la llista de pressupostos

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nou pressupost Anar a la pantalla de nou pressupost

3 Com a usuari, omplir les dades del nou pressupost correctament i clicar a guardar Guardar el pressupost, marcar-lo com a pendent i tornar a la llista de pressupostos

4 Com a usuari, clicar a guardar sense omplir totes les dades obligatòries Missatge d'error

5 Com a usuari, clicar sobre un pressupost marcat com a pendent ja existent Anar a la pantalla de modificar pressupost

6 Com a usuari, modificar les dades d'un pressupost pendent i clicar a guardar Guardar el pressupost i tornar a la llista de pressupostos

7 Com a usuari, clicar sobre un pressupost marcat com a rebutjat Anar a la pantalla de visualitzar pressupost

8 Com a usuari, clicar sobre un pressupost marcat com a acceptat Anar a la pantalla de visualitzar pressupost

9 Com a usuari, clicar al botó d'imprimir pressupost Generar PDF del pressupost

10 Com a usuari, clicar al botó d'acceptar pressupost quan aquest està marcat com a pendent Afegir marca d'acceptat al pressupost i tornar a la llista de pressupostos

11 Com a usuari, clicar al botó de rebutjar pressupost quan aquest està marcat com a pendent Afegir la marca de rebutjat al pressupost i tornar a la llista de pressupostos  
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Cas d'ús: CU15: Gestionar les fulles de treball

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de fulles de treball Veure la llista de fulles de treball

2 Com a usuari, clicar al botó de crear nova fulla de treball Anar a la pantalla de nova fulla de treball

3 Com a usuari, omplir les dades de la nova fulla de treball correctament i clicar a guardar Guardar la fulla de treball i tornar a la llista de fulles de treball

4 Com a usuari, clicar a guardar a la fulla de treball sense assignar una OR Missatge d'error

5 Com a usuari, clicar sobre una fulla de treball ja existent Anar a la pantalla de modificar fulla de treball

6 Com a usuari, modificar les dades de la fulla de treball existent i clicar a guardar Guardar la fulla de treball i tornar a la llista de fulles de treball  
 
Cas d'ús: CU16: Llistat d'articles

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de llistat d'articles Mostrar les opcions del llistat

2 Com a usuari, clicar a generar llistat sense posar cap opció Generar llistat en PDF de tots els articles

3 Com a usuari, seleccionar una categoria i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de tots els articles d'aquella categoria  
 
Cas d'ús: CU17: Llistat de clients

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de llistat de clients Mostrar les opcions del llistat

2 Com a usuari, clicar a generar llistat sense posar cap opció Generar llistat en PDF de tots els clients  
 
Cas d'ús: CU18: Llistat d'ordres de reparació

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de llistat d'ordres de reparació Mostrar les opcions del llistat

2 Com a usuari, clicar a generar llistat sense posar cap opció Generar llistat en PDF de totes les OR

3 Com a usuari, seleccionar una data d'inici i una data de fi i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de les OR creades entre aquelles dates

4 Com a usuari, seleccionar un estat (entregada, no entregada, finalitadaza) i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de les OR que tenen aquell estat

5 Com a usuari, seleccionar una data d'inici, una data de fi i un estat i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de les OR creades entre aquelles dates que tenen aquell estat  
 
Cas d'ús: CU19: Llistat de fulles de treball

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de llistat de fulles de treball Mostrar les opcions del llistat

2 Com a usuari, clicar a generar llistat sense posar cap opció Error indicant que s'ha de seleccionar opcions

3 Com a usuari, seleccionar una data d'inici i una data de fi i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de totes les fulles de treball entre aquelles dates

4 Com a usuari, seleccionar un usuari i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de totes les fulles de treball d'aquell usuari

5 Com a usuari, seleccionar una OR i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de totes les fulles de treball d'aquella ordre de reparació

6 Com a usuari, seleccionar diferents opcions i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de totes les fulles de treball segons les opcions seleccionades  
 
Cas d'ús: CU20: Llistat de pressupostos

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de llistat de pressupostos Mostrar les opcions del llistat

2 Com a usuari, clicar a generar llistat sense posar cap opció Generar llistat en PDF de tots els pressupostos

3 Com a usuari, seleccionar una data d'inici i una data de fi i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de tots els pressupostos creats entre aquelles dates

4 Com a usuari, seleccionar un vehicle i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de tots els pressupostos d'aquell vehicle

5 Com a usuari, seleccionar un client i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de tots els pressupostos d'aquell client

6 Com a usuari, seleccionar un estat (acceptat, rebutjat, pendent) i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de tots els pressupostos que tinguin aquell estat

7 Com  ausuari, seleccionra diferents opcions i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF de tots els pressupostos segons les opcions seleccionades  
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Cas d'ús: CU21: Llistat comparatiu pressupost - fulla de treball

1 Com a usuari, accedir a l'apartat de llistat comparatiu pressupost-fulla de treball Mostrar les opcions del llistat

2 Com a usuari, clicar a generar llistat sense posar cap opció Error indicant que s'ha de seleccionar opcions

3 Com a usuari, seleccionar una ordre de reparació i clicar a generar llistat Generar llistat en PDF comparant els conceptes descrits al pressupost i els assignats a les fulles de treball de la ordre de reparació  


