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 Analitzar i dissenyar una aplicació per oferir a tots aquells 
comerços que no estiguin informatitzats una eina de gestió 
econòmica i senzilla on puguin tenir tota la informació 
necessària centralitzada.    
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 Hi ha comerços que encara no estan informatitzats per 
diversos motius: 
◦ Desconeixement d’aplicacions informàtiques de gestió. 
◦ Inexistència d’un ordinador al comerç. 
◦ Esforç i temps que pot suposar introduir totes les dades 

(client, proveïdors, materials) a una base de dades 
informàtica. 

 Les eines més usuals que utilitzen el comerços són els 
catàlegs en paper, arxivadors per guardar les dades dels 
clients, dels proveïdors, les factures, etc. 

 Les factures es realitzen amb paper i bolígraf. 
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 Desenvolupar una aplicació de gestió i centralització de 
dades multiplataforma  per a comerços, fàcil d’instal·lar i 
d’utilitzar. 

 Facilitar la gestió dels proveïdors i clients, així com la compra 
i venda de material, inventari del material disponible (estoc) i 
el llistat de preus. 

 Disponibilitat d’un apartat de facturació on es podran realitzar 
factures i imprimir-les. 
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 La metodologia emprada en aquest projecte serà la  de cicle 
de vida en cascada i es duran a terme les tres primeres 
etapes: 
◦ Anàlisi prèvia: on s’estableixen les necessitats del projecte que s’han 

de cobrir. 

◦ Especificació i anàlisi: estudi del sistema actual i recollida de 
requeriments de les necessitats actuals. També s’identificaran els actors 
i es procedirà a especificar els casos d’ús. Per últim es realitzarà el 
diagrama de classes i paquets. 

◦ Disseny: disseny dels casos d’ús mitjançant diagrames de col·laboració 
i disseny de la persistència mitjançant els diagrames de persistència i 
entitat-relació. Per últim es dissenyarà la interfície gràfica de l’usuari.   
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Estudi del sistema actual 
 Eines que solen utilitzar el comerços: 
◦ Paper i bolígraf. 
◦ Talonaris, inventari, llistes de preus i catàlegs en format paper. 
◦ Fitxes per apuntar dades de proveïdors i clients. 
◦ Arxivadors per guardar les fitxes, les factures, etc. 

 Cada vegada més es fan servir les noves tecnologies per 
l’activitat diària, molt dels comerços que no disposen d’un 
programari de gestió si que disposen d’un ordinador 
connectat a Internet amb programari ofimàtic i una 
impressora. 

 Aquest projecte va focalitzat a tots els comerços que no 
disposen de cap medi informàtic i, en el millor dels casos 
disposen d’un ordinador per fer tasques bàsiques. 
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Recollida de requeriments 

 L’aplicació ha de ser de baix cost i fàcil d’utilitzar.  

 L’aplicació serà una base de dades amb les funcionalitats 
imprescindibles per portar a terme la gestió i centralització de 
les dades d’un comerç. 

 Haurà de ser compatible amb qualsevol sistema operatiu del 
mercat: Microsoft Windows (XP, Vista, 7 o 8) les diferents 
versions de OS X d’Apple i qualsevol distribució Linux. 

 Les funcionalitats de l’aplicació seran: 
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Recollida de requeriments 
 Usuari del sistema 

o Afegir un usuari sistema. 
o Modificar usuari sistema. 
o Eliminar usuari sistema. 
o Consultar usuari sistema. 
o Modificar contrasenya usuari. 

 
 

 Clients 
o Donar d’alta clients. 
o Modificar clients. 
o Donar de baixa clients. 
o Consultar clients. 
o Llistar clients. 

 
  Compres 

o Afegir compres. 
o Modificar compres. 
o Eliminar compres. 
o Consultar una compra. 
o Llistar compres de un proveïdor. 
o Llistar compres anuals. 
o Llistar compres trimestrals. 
 

 
 

 Proveïdors 
o Donar d’alta proveïdors. 
o Modificar proveïdors. 
o Donar de baixa proveïdors. 
o Consultar proveïdors. 
o Llistar proveïdors. 

 
  Vendes 

o Afegir vendes. 
o Modificar vendes. 
o Eliminar vendes. 
o Consultar una venda. 
o Llistar vendes de un client. 
o Llistar vendes anuals. 
o Llistar vendes trimestrals. 
 

 
 

 Material 
o Afegir material. 
o Modificar material. 
o Eliminar material. 
o Consultar material. 
o Llistar estoc disponible. 
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Identificació d’actors 
 Usuari GesCOM: estarà inclòs en l’aplicació i permetrà 

l’arrencada del sistema, fer “login” i canviar contrasenyes. 
Aquest usuari no es donarà al client final, ja que només té la 
funcionalitat d’arrencar el sistema. 

  En l’aplicació hi haurà dos tipus d’usuari: 

o Administrador: estarà introduït al sistema per defecte i 
tindrà permisos totals. Podrà afegir, modificar, eliminar, 
consultar i llistar dades. També podrà donar d’alta, 
eliminar o modificar nous usuaris del sistema. 

o Usuari bàsic: aquest usuari només tindrà permisos per 
afegir i modificar dades. 
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Identificació d’actors 
 Diagrama d’actors amb els casos d’ús assignats a cadascun 

d’ells: 
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Anàlisi de casos  d’ús: usuari administrador 
 Gestió de clients  Gestió de proveïdors 

 Gestió d’usuaris del sistema  Gestió de materials 
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Anàlisi de casos  d’ús: usuari administrador 

 Gestió de compres 

 Gestió de vendes 
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Anàlisi de casos  d’ús: usuari bàsic 

 Gestió de clients  Gestió de proveïdors 

 Gestió de materials 
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Anàlisi de casos  d’ús: usuari bàsic 

 Gestió de compres  Gestió de vendes 
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Diagrama de classes 
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Diagrames de col·laboració 

 Es mostrarà el disseny dels casos d’ús mitjançant  diagrames 
de col·laboració de l’usuari administrador de les següents 
àrees: 
o Gestió de clients. 
o Registrar vendes. 
o Gestió material. 

 Nomes és mostren els diagrames de col·laboració de l'usuari 
administrador, ja que com s’ha vist, els casos d’ús de l’usuari 
bàsic també els té l’administrador. 
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Diagrames de col·laboració – Gestió de clients 
 Alta client  Modificar client 

 Baixa client  Alta client: el sistema donarà d’alta un 
client. 

 Baixa client: el sistema donarà de baixa un 
client. 

 Modificar client: el sistema modificarà les 
dades d’un client. 
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Diagrames de col·laboració – Gestió de clients 

 Consultar client  Llistar clients 

 Consultar client: el sistema mostrarà les dades associades a un client. 

 Llistar clients: el sistema mostrarà un llistat de tots els clients de la base de dades. 

 Nota: els dissenys dels casos d’us de gestió de proveïdors i gestió d’usuaris del 
sistema són iguals que els dissenys de gestió de clients i, per tant, no s’han 
dibuixat.  
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Diagrames de col·laboració – Gestió de vendes 
 Registrar Venda  Eliminar venda 

 Modificar venda  Registrar venda: el sistema reduirà l’estoc. 

 Eliminar venda: el sistema incrementarà 
l'estoc. 

 Modificar venda: si s’ha afegit material el 
sistema reduirà l’estoc i si s’ha eliminat 
material el sistema incrementarà l’estoc. 
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Diagrames de col·laboració – Gestió de vendes 

 Consultar venda  Llistar vendes client 

 Consultar venda: el sistema mostrarà les dades d’una venda. 

 Llistar vendes client: el sistema mostrarà una llista de vendes associades a un 
client en concret.  
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Diagrames de col·laboració – Gestió de vendes 
 Llistar vendes trimestrals  Llistar vendes anuals 

 Llistar vendes trimestrals: el sistema mostrarà una llista de vendes trimestrals. 

 Llistar vendes anuals: el sistema mostrarà una llista de vendes anuals. 

 Nota: els dissenys dels casos d’us de gestió de compres són iguals que els 
dissenys de gestió de vendes i, per tant, no s’han dibuixat. L’única diferència és que 
en comptes de disminuir l’estoc, en aquest cas s’incrementa l'estoc en cas de 
registrar una compra. 
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Diagrames de col·laboració – Gestió de materials 
 Afegir material  Eliminar material 

 Modificar material  Al afegir un material, cal destacar que 
l’estoc es mantindrà a zero, ja que només 
incrementa o disminueix si es registra una 
compra o una venda. 

 Al eliminar un material, si l’estoc no està a 
zero el sistema no  eliminarà el material i 
mostrarà un avís.  
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Diagrames de col·laboració – Gestió de materials 

 Consultar material  Llistar estoc material 

 Consultar material: el sistema mostrarà les dades d’un material. 

 Llistar estoc material: el sistema mostrarà una llista amb l’estoc dels materials de 
la base de dades. 
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Disseny de la persistència - Diagrama d’entitat-relació 
 En el següent diagrama es mostra les entitats rellevants del sistema i les relacions 

que associen les entitats. 

 
 

 
 

o L’entitat usuari és de generalització/especialització. 

 
 

 
 

o La primera interrelació ternària 
(pertany) permet registrar les 
compres fetes d’un material a un 
proveïdor. Cada proveïdor i compra 
pertanyen a un o molts materials. 
Cada compra i material pertanyen 
a un proveïdor. Cada proveïdor i 
material pertanyen a una o moltes 
compres.  

o La segona interrelació ternària 
(pertany) permet registrar les 
vendes fetes d’un material a un 
client. Cada client i venda 
pertanyen a un o molts materials. 
Cada venda i material pertanyen a 
un client. Cada client i material 
pertanyen a una o moltes vendes.  

 
 

 
 

o L’entitat usuari sistema no està relacionada ja que 
només és per guardar dades dels usuaris del sistema. 
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Disseny de la interfície gràfica 
 S’ha dissenyat una interfície intuïtiva i fàcil d’utilitzar. 
 A continuació es mostrarà una selecció d’exemples de la interfície gràfica de 

l’aplicació GesCOM: 

 

  
 

 
 

 Finestra d’accés a l’aplicació 

 Finestra del menú principal  Finestra gestió de clients  Finestra per donar d’alta un client 

 Finestra per donar de baixa un client  Finestra per afegir un material 
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Disseny de la interfície gràfica 

 Finestra per registrar vendes  Finestra per registrar compres 
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Perfil €/hora Hores cost 
Cap de projecte 24,5 60 1.470 € 

Analista funcional 17 65 1.105 € 

Arquitecte 20 75 1.500 € 

Programador (provador) 13 300 3.900 € 

Total 7.975 € 

 Cost dels recursos humans - Cost de cada perfil segons el seu cost/hora i les hores 
dedicades. 

 

  
 

 
 

 Cost del maquinari - Amortització a la part proporcional segons la duració del 
projecte (6 mesos). 

 
  
 

 
 

Equip Preu equip Amortització % Imputable Cost imputable 

Ordinador 850 € 36 meses (6/36)x100 = 16,66 % 142 € 

 Cost total - Suma dels dos costos parcials: cost recursos humans i cost del 
maquinari.  

 

  
 

 
 

Concepte Cost salarial 

Cost dels recursos humans 7.975 € 

Cost del maquinari (x2) 284 € 

Total 8.259 € 
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 Els coneixements que he adquirit al llarg dels meus estudis en Enginyeria 
de Sistemes Informàtiques m’han facilitat el disseny del programa tant en la 
definició de les classes com en la interacció del programa amb l’usuari. 

 El que pensava que seria una feina no especialment complicada s’ha 
convertit en una tasca molt més feixuga quan m’he adonat que calia afegir 
noves tasques al plantejament inicial. 

 El principal problema que he tingut a l’hora d’encarar aquest treball ha estat 
la manca de temps i d'experiència en aquest tipus de projectes. A mesura 
que m’he anat endinsant en el projecte m’he adonat que podia haver 
perfeccionat el treball de camp previ al disseny mitjançant  la realització 
d’enquestes o qüestionaris. Aquesta tasca m’hauria permès millorar l'anàlisi 
de requisits. 

 Malgrat tot, crec que he assolit l’objectiu que em vaig plantejar en un inici, 
es a dir, aconseguir implementar una aplicació senzilla dedicada a l'àmbit 
dels comerços. En cas de més temps, hauria estat convenient ampliar les 
funcionalitats del programa. Per un futur quedaria pendent dur a terme una 
sèrie de propostes de millora. 
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