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Abstract 
 

The project's concept proposes the design of an application to manage catering establishments and 

take away orders. The application's functional objective is to cover the entire order process, from the 

establishment receives an order by a user to the order's delivery. The proposal's second aim is to 

optimise the process, trying to reduce the time of order's collection and the process' optimisation from 

the entrance to the next delivery. 

 

The application's format is a mobile web-app multi-platform and it can be read from the overall mobile 

devices, tablets and personal computers. Different open source technologies with an extensive 

community of users and developers, have been used to be able to build the proposal. Regarding the 

servers, it has used the public cloud offered by Amazon Web Services.  

 

The project' result has been an application ready to be used in different scenarios. Firstly, it can be used 

by take away establishment. Secondly, the application can be understood as a base for a future 

application that can include more functionalities such as an inventory management. Finally, the 

application can be managed as a collective future platform that establishments could use it adding 

possible options, for example personalize its image and configuration. 
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Resum 
 

Aquest projecte consisteix en el disseny d'una aplicació per a la gestió d'encàrrecs d'establiments de 

restauració i menjar per a emportar. L'objectiu funcional de l'aplicació és cobrir la vida de l'encàrrec, 

des de que un establiment rep una comanda per part d'un usuari fins el lliurament d'aquesta comanda. 

Un segon objectiu d'aquesta proposta és la d'optimitzar aquest procés, reduint el temps de recollida de 

la comanda, així com la automatització del procés des de l'entrada fins a la posterior entrega. 

 

L'aplicació té un format de web-app mòbil multi-plataforma i es pot consultar des de la majoria de 

dispositius mòbils, així com tauletes i ordinadors personals. Per a la seva construcció s'han utilitzat 

tecnologies de programari lliure que disposen d'una extensa comunitat d'usuaris i desenvolupadors. 

Pel que fa als servidors s'ha optat per utilitzar el cloud públic que ofereix Amazon Web Services. 

 

El resultat ha estat un aplicació llesta per a ser utilitzada en els següents possibles escenaris: Per una 

banda en un establiment de menjar per emportar, per una altra com a base per una futura aplicació que 

opti per incorporar més funcionalitats com ara la gestió d'estocs. Finalment l’aplicació pot ser utilitzada 

com a base per una futura plataforma unificada on diferents comerços podrien utilitzar-la conjuntament 

tenint la opció de personalitzar-ne la seva imatge i configuració. 

 

Paraules clau 

 

Gestió encàrrecs, Alimentació, Web app, Cloud, Multimèdia, HTML5, JavaScript, Ruby on Rails 
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Capítol 1: Introducció 

1.Introducció/Prefaci 

Descripció general del tema des d'un punt de vista personal i defensa del seu propòsit, interès i/o 

rellevància. 

 

Aquest treball és la última assignatura d'aquest Màster d'Aplicacions Multimèdia. En aquest màster 

s'han treballat diferents aspectes pel que fa el disseny, creació i organització de les aplicacions 

multimèdia i per tant, el treball es pot considerar com una oportunitat d'aplicar els coneixements 

obtinguts i implementar-los de forma pràctica. 

 

Finalment, cal destacar que la creació d'un projecte nou sempre inclou oportunitats, dificultats i un nou 

aprenentatge, així com donar a les persones involucrades una experiència amb una repercussió 

rellevant a nivell personal i professional.  
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2. Descripció/Definició 

Descripció1 detallada del tema des d'un punt de vista formal. Plantejament del TF. 

 

2.1 Sector alimentari 

El sector de l'alimentació mou cada any aproximadament 100.000 milions d'euros al nostre país i està 

configurat per empreses de totes mides i subsectors. Amb l'arribada de noves tecnologies està 

experimentant una gran transformació. Per una banda, s’obre a millores tècniques d'activitat crítiques 

de negoci i, per l'altra, amb una gran oportunitat d'automatització de part dels seus serveis. Això 

permetrà reduir el temps en tasques de gestió i guanyar temps per realitzar aquelles activitats claus per 

al negoci com per exemple la preparació dels diferents plats per a emportar. 

 

2.2 Web-app mòbil 

Segons el Banc Mundial*[6] el 71,6% de les cases del nostre país té accés a internet i un 76% a Europa 

disposa de connexió a internet o segons un informe del 2013 anomenat La Sociedad en Red*[1], la 

telefonia mòbil al nostre país té una penetració del 96%. La realització del treball en tecnologia web app 

permetrà a tots aquests usuaris que utilitzen internet, ja sigui des d'un ordinador personal com des del 

mòbil, accedir als continguts de l'aplicació indiferentment de si utilitzen alguna plataforma específica 

com ara iOS, Android, Mac OS X, Windows o Linux. 

 

2.3 Descripció funcional 

L'objectiu funcional de l’aplicació́ és cobrir la vida de l'encàrrec, des de que un establiment rep una 

comanda per part d'un usuari fins el lliurament d'aquesta comanda. Un segon objectiu d'aquesta 

proposta és la d'optimitzar aquest procés, reduint el temps de recollida de la comanda, així com la 

automatització del procés des de l'entrada fins a la posterior entrega.  

 

D'una forma més explícita podem considerar que la proposta satisfà el següent exemple o escenari 

basic: El client realitza una comanda accedint a l'aplicació o comunicant-la directament al personal de 

l'establiment. L'encarregat de l'establiment rep aquesta comanda i/o la introdueix directament al 

sistema. Totes els empleats de l'establiment podran visualitzar les comandes entrades a través d'una 

tauleta, mòbil o pàgina web. El client finalment serà notificat quan la seva comanda sigui llesta. 

 

2.4 Abast 

Aquestes són les principals tasques que es desenvoluparan en aquest projecte: 

1. Aplicació 

 1.1. Front-end 

  1.1.1. Disseny de les pàgines de l'aplicació: 
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   - Login 

   - Administració d'usuaris 

   - Administració de locals 

   - Entrada de la comanda 

   - Visualització de les comandes 

   - Gestió de productes 

   - Estadístiques 

   - Sistema de pagament 

   - Sistema de notificacions via e-mail 

   - Portada multimèdia 

   - Compartir a les xarxes socials 

  1.1.2. Programació i tests dels diferents apartats del web 

  1.1.3. Documentació 

 1.2. Back-end 

  1.2.1. Disseny API: 

   CRUD necessaris per a l'aplicació: 

    - Create (creació) 

    - Read (lectura) 

    - Update (actualització) 

    - Delete (eliminació) 

  1.2.2. Programació i tests API 

  1.2.3. Documentació API 

 1.3. Servidor Producció 

  1.3.1. Aprovisionament del servidor 

  1.3.2. Desplegament al núvol 

2. Memòria del projecte 

3. Presentació del projecte 

 

L'abast tècnic del projecte està definit per les tasques anteriorment descrites i s'utilitzaran tecnologies 

prèviament treballades per l'alumne a fi de complir els objectius establerts. 

 

Les possibles funcionalitats de l'aplicació s'han establert tenint en compte necessitats d'establiments 

reals. Amb aquest fi s'ha consultat l'empresa Rostisseria Arc de Sant Martí amb seu a Vic i que la seva 

principal activitat és la venda de menjar per emportar. 
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3. Objectius generals 

Llistat i descripció dels objectius del TF, ordenats per rellevància. 

3.1 Objectius principals 

Descripció funcional  

- Login i registre d’usuaris. L’aplicació permet el registre de diferents tipus d’usuaris (client, empleat i 

administrador). 

- Gestió d’usuaris / Gestió de locals / Gestió de productes. L’administrador disposa d’una pàgina per 

gestionar els usuaris, els locals (mostrant la seva localització utilitzant google maps) i els productes 

(configurant el seu contingut multimèdia) de l’aplicació. Els clients poden editar les seves dades i 

informació d’enviament.  

- Entrada de la comanda. El client navega a través del menú de l’aplicació, afegint productes al carret 

de la compra i finalment completant el formulari de compra.  

- Visualització i històric de les comandes. L’empleat podrà visualitzar i modificar les comandes i editar 

el seu estat. El client consulta la seva comanda i el seu estat d’elaboració en tot moment.  

- Estadístiques. L’aplicació té una secció d’estadístiques on es visualitza la facturació total per botiga, 

any o mes. 

- Sistema de pagament. L’aplicació disposa d’un sistema de pagament propi i permet el pagament a la 

botiga. 

- Sistema de notificacions. El sistema notifica el client en registrar-se, comprar, pagar i quan la 

comanda està a punt. 

- Portada multimèdia. La portada consta d’un llistat de productes nous, destacats i permet 

l’administració del banner principal 

- Compartir a les xarxes socials. L’usuari pot compartir els productes a les principals xarxes socials a 

través d’un simple clic. 

 

Objectius de l'aplicació/producte/servei: 

- Permetre gestionar encàrrecs en establiments de restauració i menjar per a emportar 

- Permetre gestionar-ne els productes, usuaris, botigues i comandes. 

- Ser accessible des de qualsevol navegador web (escriptori i mòbil). 

 

Objectius per al client/usuari: 

- Poder realitzar una comanda a través de l'aplicatiu 

- Poder consultar l'estat actual de la comanda (client) i/o modificar-lo (empleat) 

- Poder administrar i gestionar l'aplicatiu. 

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

- Aplicar de forma pràctica diferents coneixements obtinguts en aquest màster com ara el disseny, 

creació i organització de les aplicacions multimèdia. 

- Entregar el projecte dins el marc establert de la planificació del projecte i pla docent de l'assignatura. 
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4. Metodologia i procés de treball 

 

4.1 Estratègies per a dur a terme el treball 

S'ha optat per desenvolupar un producte nou ja que es volia crear un prototip que fos fàcil de crear, àgil 

i només amb els requeriments bàsics que tenen els establiments de restauració. Al crear un projecte 

nou s'han pogut utilitzat diferents tecnologies sense tenir cap dependència tècnica prèvia.  

 

4.2 Metodologies de desenvolupament 

Per a realitzar el treball s'ha utilitzat fonaments de metodologies de desenvolupament àgils, 

concretament de Scrum. Aquests són alguns dels conceptes utilitzats: 

 

- Pila de producte prioritzada: Creada durant la proposta inicial del projecte (PAC1) en la definició de 

l'abast. 

 

- Priorització i Estimació de les tasques i la seva subdivisió: Portada a terme a cada PAC en l'apartat de 

planificació. 

 

- Iteracions o sprints: Feina realitzada per a l'entrega de la següent PAC. La durada entre dues PAC's 

ha estat igual que la dels sprints, de dues a quatre setmanes. 

 

Utilitzant aquesta metodologia i fixant l'entrega de les PAC’s en forma de sprint va permetre tenir una 

versió operativa durant l'entrega de la PAC3, una versió complerta a l’entrega de la PAC4 i la versió 

definitiva a l’entrega de la PAC5 incorporant tots els comentaris realitzats pel tutor del projecte. 

 

 

4.3 Recursos 

 

La major font de recursos per a la realització d'aquest projecte s'ha cercat a la documentació web oficial 

de les diferents tecnologies usades, degudament especificades a l'apartat de bibliografia. 
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5. Planificació 

Aquesta és la planificació inicial del projecte basada en taula de fites realitzada el dia 06/10/2015: 

 

Taula 1: Taula de fites – Planificació inicial del treball 

 

Aquesta és la planificació final del projecte basada en taula de fites realitzada el dia 04/01/2016: 

 

Taula 2: Taula de fites – Planificació final del treball 

 

 

Com es pot veure en les dues taules anteriors la planificació del projecte ha sofert canvis al llarg del seu 

desenvolupament. Aquests canvis són fruit de la revisió periòdica de la planificació i han ajudat a la 

entrega puntual de les PAC’s d’acord amb la planificació del pla docent de l’assignatura. 



Aplicació per a la gestió d’encàrrecs , Màster Aplicacions Multimèdia 
 

14 
 

6. Pressupost 

Tot seguit es mostra una aproximació del cost real en cas d’implementació del projecte. 

 

Equip humà Durada/hores Preu/unitat 

 Analista programador 16 40 640€ 

Programador full 

stack(front/back-end) 80 25 2000€ 

Tester 16 25 400€ 

Dev-ops 20 30 600€ 

   

3640€ 

    

    Servidor Durada/mesos Preu/unitat 

 AWS - EC2 t2.micro*[4]  3 12 36€ 

    Total 

  

3676€ 

Total (IVA inclòs) 

  

4447,96€ 

Taula 3: Pressupost 
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7. Estructura de la resta del document 

Aquesta és una breu descripció dels altres capítols de la Memòria: 

7.1. Capítol 2 - Anàlisi 

Per una banda conté la informació pel que fa l’estat de l’art i, per l’altre un anàlisi dels perfils i públic 

objectiu que poden fer ús d’aquest producte.  

 

7.2. Capítol 3 - Disseny 

Informació detallada sobre l’arquitectura de la informació i de sistemes de l’aplicació. 

 

7.3. Capítol 4 - Implementació 

Instruccions per a la instal·lació del projecte. 

 

7.4. Capítol 5 - Demostració 

Instruccions d’ús de l’aplicació. 

 

7.5. Capítol 6 – Conclusions i línies de futur 

Conté les conclusions, futures aplicacions i possibles modificacions d’aquest projecte 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Estat de l'art 

Actualment existeixen moltes aplicacions per a l'encàrrec de menjar per emportar al nostre país. 

Algunes de les més importants basades en el rànquing que ocupen a App Store d'Apple*[3] són: 

• La nevera roja (app)*[11] 

• Just Eat - takeaway (app)*[10] 

• Domino's Pizza (app)*[7] 

 

Les dues primeres aplicacions són un espai on diferents restaurants poden oferir els seus plats per a 

emportar i on l'usuari compra per proximitat, mentre que la última està encarada a una cadena de 

menjar/marca per emportar determinada. 

 

Pel que fa al software per a la gestió interna de comandes s'ha escollit un exemple representatiu de 

software privatiu i una altra de programari lliure: 

• Sage TPV Contaplus- gestió de comandes*[16] 

• Open Bravo para minoristas*[12] 

 

Ambdós inclouen moltes funcionalitats pel que fa l'administració interna de comandes i productes però 

el seu objectiu no és arribar als clients dels restaurants que l'utilitzen. 

 

A fi de poder valorar les diferents funcionalitats que ofereix les opcions anteriors s'ha creat la següent 

taula comparativa per funcionalitats: 

 Usuari final 
/ multimèdia 

Gray 
d'especialitz
ació 

Gestió 
productes 

Gestió de 
comandes 

Servidor 
núvol 

Escriptori Mòbil 

La nevera 
roja 

5 4 5 4 5 4 5 

Just eat 5 4 5 4 5 4 5 

Domino's 
pizza 

5 5 5 4 5 4 5 

Sage TPV 3 2 4 5 5 5 1 

Open Bravo 2 2 4 5 5 5 1 

( 1: poc adequat – 5: molt adequat) 

Taula 4: Taula comparativa per funcionalitats – Estat de l’art 

 

De la taula anterior en sorgeix la necessitat d'aquest projecte, un aplicació que pugui tenir el millor dels 

dos mons, és a dir, tenint sensibilitat envers l'usuari final tant sigui el comprador com el gestor del 

restaurant però mantenint la gestió bàsica de productes i comandes. Proporcionant una funcionalitat 

simple però directa i assegurant la plena accessibilitat pel que fa plataformes i dispositius. 
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2. Públic objectiu i perfils d'usuari 

 

2.1 Delimitació del públic objectiu al que es dirigeix el producte/servei segons les seves 

característiques (demogràfiques, culturals, etc.) 

 

- Procedència 

La residència del públic objectiu serà possiblement pròxim als establiments a fi de poder rebre la 

comanda.  

 

- Edat 

Tot i que l’aplicació no tindrà limitacions d’accés, es preveu que la major part dels usuaris siguin aquells 

amb una major domini de navegació per internet i dispositius mòbils. Per tant, es creu que hi haurà una 

major utilització de l’aplicació per part del públic jove.  

 

2.2 Perfils 

- Clients  

Els clients que es fa referència són els consumidors finals de l’aplicació, és a dir, els usuaris que 

realitzaran les comandes als establiments.  

 

- Empleats establiment 

Aquests usuaris seran els encarregats d’actualitzar l’estat de la comanda així com introduir les 

comandes rebudes pels clients pel diferents canals off-line.  

 

- Administradors / gerents 

Seran els responsables d’administrat els diferents elements de l’aplicació així com configurar-la.  
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Capítol 3: Disseny 

1. Arquitectura general de l'aplicació/sistema/servei 

 

 

 
Figura 1: Diagrama de sistemes 

 

 



Aplicació per a la gestió d’encàrrecs , Màster Aplicacions Multimèdia 
 

19 
 

L’anterior figura mostra el diagrama de sistemes de l’aplicació. Tal com es pot observar, l’arquitectura 

general de l’aplicació està formada per diferents elements. 

L’usuari tindrà accés a l’aplicació a través d’internet utilitzant un dispositiu mòbil o ordinador personal 

accedint a la direcció web on el projecte estaria instal·lat.  

Nginx serà l’encarregat de rebre la petició de l’usuari a través del port 80 i segons l’adreça consultada, 

el servidor farà de proxy i servirà contingut estàtic procedent del servidor Webrick on hi ha l’aplicació de 

Ruby on Rails. Aquesta aplicació interaccionarà amb la base de dades SQLite*[17]. Amb aquesta 

configuració es tindrà els diferents servidors sota el mateix domini web.  
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2. Arquitectura de la informació i diagrames de navegació 

 

 

Figura 2: Diagrama de navegació d’usuari no registrat/no log in 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de navegació d’usuari registrat/ log in 
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 Figura 4: Diagrama de navegació d’usuari empleat 

 

 Figura 5: Diagrama de navegació d’usuari administrador 

 

 

 

 

Els anteriors diagrames mostren les diferents seccions de l’aplicació i el sentit de la seva navegació. 

Segons el perfil de l’usuari, aquest podrà accedir a diferents funcionalitats. Aquestes seccions 

s’especifiquen a la taula 6 Rols/Seccions d’aquest document.  
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3. Disseny gràfic i interfícies 

En aquest projecte s’han utilitzat els recursos proporcionats per Twitter Bootstrap*[19] en matèria 

d’interfícies gràfiques, navegació i accessibilitat. Dos dels principals objectius pel que fa l’accessibilitat 

del projecte són, per una banda, que aquest sigui accessible des de diferents dispositius i, per l’altra, 

que l’aplicació sigui àgil i fàcil d’utilitzar ja que pot ser d’ús esporàdic. L’actual framework compleix els 

anteriors objectius. 
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4. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

 

Plataforma i llenguatges de programació utilitzats: 

 

4.1 Sistema operatius desenvolupament: 

- Linux 

- Mac OS X (seleccionat) 

- Microsoft Windows 

 

 

Sistema unix-like per poder compilar els llenguatges i utilitzar les diferents tasques per a 

desenvolupament. S'ha escollit Mac OS X perquè l'alumne disposava d'un portàtil amb aquest sistema. 

També es podrien utilitzar màquines virtuals si fos necessari. 

 

4.2 Sistema operatiu servidor: 

- Amazon Linux AMI 

- CentOS 

- Debian GNU/Linux 

- FreeBSD 

- Ubuntu Server (seleccionat) 

- Windows Server 

 

AWS permet la utilització de diferents sistemes operatius (imatge AMI). El sistema escollit per EC2 ha 

estat Ubuntu 14.04 LTS gràcies a la seva fàcil utilització, manteniment i suport oficial (fins l’abril del 

2019). 

 

4.3 Plataforma aplicatiu: 

- Android 

- Escriptori 

- iOS 

- Web 

- Web-app (seleccionat) 

 

Web-app, s'ha escollit una plataforma híbrida de desenvolupament ja que en un sol desenvolupament 

permet que es pugui crear una versió accessible des de qualsevol dels següents dispositius: mòbils, 

tauletes, portàtils i ordinadors de sobretaula. 
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4.4 Llenguatges de programació front end 

- AngularJS  

- Backbone.js 

- Ember.js 

- jQuery (seleccionat) 

- React.js 

 

Aquest projecte utilitza jQuery*[9] i ERB templates*[8], ambdós formen part de la configuració per 

defecte del framework Ruby on Rails*[15]. Aquest framework permet crear web-app amb un ampli 

suport i una sòlida comunitat.   

 

4.5 Llenguatges de programació back end 

- C# 

- C++ 

- Go 

- Java  

- NodeJS 

- PHP 

- Python 

- Ruby (seleccionat) 

 

L'aplicació accedeix al back-end a través d'una API. D’aquesta manera es podria utilitzar qualsevol 

dels llenguatges prèviament esmentats. S'ha escollit Ruby*[14] i més concretament el framework Ruby 

on Rails*[15] perquè disposa d'una extensa comunitat al darrera. 

 

Bases de dades: 

- SQL 

 - MysQL 

 - Oracle database 

 - PostgreSQL 

 - SQL Server 

 - SQLite 3 (seleccionat) 

 

- NoSQL 

 - CouchBase 

 - Cassandra 

 - MongoDB  

 - Redis 
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S'ha escollit SQLite*[17] perquè és la configuració per defecte del framework Ruby on Rails durant 

l’etapa de desenvolupament. Una de les característiques principals de la base de dades són la seva 

rapidesa alhora d’escriure i llegir d’ella, fàcil de crear còpies de seguretat i flexibilitat alhora de realitzar 

canvis en l’estructura. Cal mencionar que també es podria utilitzar altres tipus de base de dades com 

MSQL o PostgreSQL, ambdues de programari lliure. Per fer-ho possible sols caldria canviar la 

configuració de l’aplicació ja que Ruby on Rails utilitza Active Record *[2], una abstracció lògica molt 

potent de la base de dades.  
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Capítol 4: Implementació 

1. Requisits d’instal·lació 

1.1. Client 

L’únic requisit pel que fa al client serà disposar d’un navegador web. Finalment l’usuari obrirà el 

navegador i escriurà l’adreça web on hi ha la instal·lació del projecte per accedir-hi.  

 

1.2. Servidor 

1.2.1 Requeriments de hardware: 

 

Tot i que en aquest treball s'ha utilitzat un servidor al cloud a AWS les següents instruccions poden ser 

utilitzades en qualsevol altra servidor Linux- Ubuntu. 

 

1.2.2 Requeriments de software: 

 - Servidor Nginx 

 - Servidor web (Webrick) 

 - Ruby 2.2 

 - SQLite 3 

 

1.2.3 Instal·lació - Ubuntu Server 14.04.2 LTS 

 - Servidor Nginx 

 sudo apt-get install nginx 

  

 - Requeriments app 

 gem install bundle 
 bundle install 
 
 
 - Altres requeriments 

 sudo apt-get install ghostscript 
 sudo apt-get install imagemagick 
 
 

 

 

1.2.4 Posada en marxa de l'aplicació: 

 

- Copiar l'aplicació al servidor utilitzant alguna de les següents tecnologies: 

 rsync, scp, git pull 
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- Configurar Nginx afegint la següent informació de configuració: 

 

/etc/nginx/sites-available/app.conf 

 

server { 

    listen 80; 

    server_name localhost; 

 

    # static 

    root /home/ubuntu/code/tfm_rails/public; 

 

    try_files $uri/index.html $uri @app; 

 

    # reverse proxy 

    location @app { 

        proxy_pass http://localhost:3000; 

        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

        proxy_set_header Host $http_host; 

        proxy_redirect off; 

    } 

 

    error_page 500 502 503 504 /500.html; 

    client_max_body_size 4G; 

    keepalive_timeout 10; 

} 

 

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/app.conf /etc/nginx/sites-enabled/app.conf 

 

- Iniciar l’aplicació 

rake db:reset 

rails s 

 

- Iniciar el servidor web extern 

 nginx 

 

Un cop realitzat aquests passos hauríem de poder accedir a l'aplicació http://nom_del_servidor:80 

 

1.2.5 Requeriments de formació: 

 

Per a la instal·lació d'aquesta aplicació és necessari coneixements bàsics d'administració de servidors 

Linux. 
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Capítol 5: Demostració 

1. Instruccions d'ús 

1.1 Disponibilitat 

El treball es troba disponible a la següent adreça web: 

http://52.4.201.129/ 

 

S'utilitza una instància EC2 de Amazon amb la següent configuració de servidors: 

• Servidor intern Rails app: http://localhost:3000/ 

• Servidor HTTP: http://52.4.201.129:80 

1.2 Usuaris 

Tot i que l'aplicació permet crear usuaris s'han creats el següents usuaris d'exemple: 

Rol Log in Password 

Usuari convidat - - 

Usuari loguejat customer@customer.com customer1010 

Usuari empleat employee@employee.com employee1010 

Usuari administrador admin@admin.com admin1010 

Taula 5: Accés usuaris 

 

Cada rol d'usuari disposa de les següents seccions 

Rol Seccions 

Usuari convidat Home 
Our Menu 
Find us 
Sign in 
Log in 

Usuari loguejat Home 
Our Menu 
My Orders 
Find us 
My settings 
Shopping cart 
Log out 

Usuari empleat Home 
Our Menu 
Admin 
Log out 

Usuari administrador Home 
Our Menu 
Admin 
Stats 
Log out  

Taula 6: Rols/ seccions 

 



Aplicació per a la gestió d’encàrrecs , Màster Aplicacions Multimèdia 
 

29 
 

1.3 Realització comandes  

 

Aquest és el procés bàsic per realitzar una comanda: 

 

1 – El client afegeix un producte al carret de la compra: 
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2 – El client accedeix al carret de la compra per continuar la comanda, seleccionant el mètode de 

pagament i lliurament: 
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3 – El client formalitza el pagament, en aquest exemple mitjançant targeta de crèdit: 
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4 – La comanda es realitza correctament: 
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5 – L’empleat prepara la comanda i en modifica l’estat. En aquest exemple la comanda està preparada 

i es realitza l’enviament: 
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6 – El client rep una notificació, en aquest exemple que rebrà la comanda al seu domicili: 
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Capítol 6: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

 

A nivell tècnic m'agradaria comentar les següents lliçons apreses: 

 

- Per una banda l'ús de tecnologies noves poden facilitar molt la feina a nivell d'incorporar noves 

funcionalitats però també poden contenir bugs i errors. La conclusió és que utilitzar eines amb una 

comunitat darrera pot ajudar molt en cas de problemes o dubtes i solen tenir una documentació oficial 

més acurada. Ruby on Rails disposa d’una extensa comunitat i documentació, fet que ha permès tenir 

diferents visions alhora de solucionar problemes trobats al llarg del treball i poder seleccionar la opció 

més vàlida per aquest projecte en tot moment. 

 

- Utilitzar serveis al núvol com ha estat el cas del servidor pot ser una bona opció. Aquests en són 

alguns dels avantatges: baix cost, flexibilitat, fàcil migració, configuració en pocs clics, focalització i 

ecològic. 

 

- Producte sense fi. A banda de la planificació existent i a mesura que s’ha anat desenvolupat el 

producte i estudiat altres productes similars s´ha arribat a la conclusió que en un futur es podran 

incorporar moltes d’altres funcionalitats i millores. Algunes d’elles s’expliquen en la secció línies de 

futur d’aquest document. 

 

Pel que fa la planificació crec que l'entrega de petites dosis de treball de forma periòdica ha estat clau 

per poder acomplir les dates d'entrega i reaccionar a temps en cas de problemes. La planificació ha 

sofert petites modificacions que han permès incorporar feedback per part del consultor així com 

problemes trobats al llarg del seu desenvolupament. Finalment esmentar que s´han pogut entregar 

totes les funcionalitats pendents desitjades. 
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2. Línies de futur 

 

 

Partint que l'aplicació està llesta per a la seva implementació en un establiment de menjar per emportar 

es podrien afegir algunes propostes futures com ara: 

 

- Base per una futura aplicació que opti per incorporar més funcionalitats com ara la facturació, la gestió 

d'estocs o d'altres mòduls. 

 

- Utilitzar l'actual aplicació per crear una futura plataforma unificada on diferents comerços podrien 

utilitzar-la conjuntament tenint la opció de personalitzar-ne la seva imatge i configuració. 

 

- Incorporar la Internet de les coses en el projecte. Un exemple seria que diferents objectes poguessin 

actualitzar l'estat de les comandes, com ara el forn o d'altres aparells connectats a sensors. 

 

- A nivell tècnic es podria millorar l’aplicació pel que fa 4 aspectes diferents: 

  

Serveis AWS 

Ampliació dels servidors existents per a millorar el rendiment i utilitzar el sistema de notificació SES *[5] 

per a l’enviament d’e-mails. 

 

Sistemes de pagament 

Incorporació de varis sistemes de pagament per facilitar el pagament als clients. Exemple: Paypal 

*[13], Stripe *[18] o TPV´s virtuals d’entitats bancàries. 

 

Disseny i usabilitat 

Per una banda caldria millorar el disseny de l’aplicació per fer-la més atractiva de cara als usuaris i per 

l’altra es podria millorar la usabilitat de l’aplicació per fer més fàcil la seva administració. 

 

Millores front-end 

Es podria utilitzar un framework front-end com ara React.js a fi de millorar la interacció entre l’aplicació 

i els usuaris. 
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