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Acrònims 

ASP.NET - Active Server Pages 
 
 
CSS  - Cascading Style Sheets 
 
 
HTML - Hypertext Markup Language 
 
 
HTTP - HyperText Transfer Protocol 
 
 
IDE  - Integrated Development Environment 
 
 
JS  - JavaScript 
 
 
SQL - Structured Query Langauge 
 
 
WWW - World Wide Web 

 
  



Selecció d’habitacions online per Quonext Turismo 
 

5 
 

Resum 

El propòsit d'aquest treball de fi de grau és el de desenvolupar un lloc web 
des d'on dur a terme el procés de selecció d'habitacions. A més a més, 
implementar-la de manera que sigui accessible des de qualsevol navegador 
i resolució de escriptori (no es un procés pensat per dur a terme des de un 
smartphone). 
 
A més de dur a terme la plana web amb els requeriments proposats, s'ha 
creat també un back-office que possibilita als administradors configurar i 
mantenir la informació, les imatges y les formes de les habitacions que es 
mostren al client. 
 
La plana web realitzada és una proposta de Quonext Turismo i s’espera que 
en un futur s’instal·li a clients interessats, com a complement dels productes 
actuals que ofereix l'empresa. 
 
Per tal d'aconseguir els requeriments establerts, s’ha fet ús de tecnologies 
com ASP.NET 4.5, MVC 5, html5, css3, javascript, serveis WCF, servidor 
SQL i IIS. 
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Introducció 

De cada dia més, les empreses i qualsevol col·lectiu s’ha de posar al dia 
per tal d’arribar a tothom de la forma més efectiva possible. Degut a aquesta 
creixent necessitat, tothom que vulgui donar-se a conèixer, oferir un 
servei/producte o bé expandir la seva activitat, ha de disposar d’una plana 
web perquè tots els interessats tinguin fàcil accés a la informació que es 
vulgui transmetre. 

 
Hem arribat a un punt tal que si no tens presència a la xarxa, és com si 

no existissis, i això ho saben bé totes les empreses i organitzacions. No és 
un cas diferent el que tractem: el procés de selecció d’habitacions. Qualsevol 
hotel amb habitacions, implementa aquest procés a la recepció, però les 
noves tecnologies creen la necessitat de dur online tots els processos 
possibles per poder fer mes còmode la recepció dels clients i la selecció 
d’habitacions no se n’escapa. 

 
Per aquests motius, s’arriba a la conclusió de que és necessari la creació 

d’una plana web que d’alguna manera implementi aquest procés online, de 
forma que el client ja l’ha realitzat un cop arribi a la recepció de l’hotel. 
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Com es soluciona  ara mateix 

Quan un client fa una reserva a un hotel, mitjançant una plana web, sol 
proporcionar dades com: data de entrada, data de sortida, Hotel on es vol 
allotjar, etc.  

 
Però no pot triar la habitació que li assignaran, aquest procés es sol 

realitzar un cop el client ha arribat a l’hotel i mitjançant un sistema de preus 
i característiques, el client pot canviar d’habitació per qualcuna similar o de 
millors prestacions. 

 
Aquest procés es sol realitzar a la recepció de l’hotel on es formen coes 

interminables a temporada alta. 
 

 
Fig. 1 Coa a sa recepció d’un hotel 
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Com s’espera que es solucioni  amb la proposta 

La proposta d’aquest TFG, cerca realitzar aquest procés mitjançant una 
plana web, de forma mes visual i còmode, ja que  fins ara s’ha realitzat a la 
recepció de l’hotel.  

 
El client que ha efectuat el check-in prèviament, rebrà un codi QR (codi 

de barres) o qualque identificador, que serà enviat al seu correu electrònic o 
al dispositiu mòbil. A la seva arribada a l'hotel, es dirigirà a una zona 
exclusiva per als "clients en línia", on s’identificarà per després obtenir la 
clau de la seva habitació sense cues ni esperes. 

 
El punt principal que em sembla evident és poder reservar precisament 

la teva habitació segons els teus criteris, així es converteix en l’habitació 
ideal per a la teva estada. Uns exemples de  criteris que permeten identificar 
l’habitació serien: 

 

 Criteris clàssics (WiFi, barnús, esmorzar, màquina de cafè etc.) 

 Criteris avançats (jacuzzi, esmorzar sense gluten, vista des de 
l'habitació, elecció del pis, parquet, talla del llit ...) 

 
Amb la nova proposta s’evitarien coes innecessàries a la recepció de 

l’hotel, fent molt mes àgil el procés d’arribada d’un usuari a les instal·lacions. 
Al mateix temps que s’ofereix a l’usuari la possibilitat de personalitzar un poc 
mes la seva estància des de la comoditat de ca seva, davant un ordinador 
fora preses i amb totes les possibilitats que l’hotel li ofereixi. 
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Objectius 

En l'actualitat, l'enorme pressió que hi ha sobre els hotels i establiments 
turístics, la rigidesa de les campanyes, la incidència del mercat on-line, etc., 
està fent que sorgeixin noves oportunitats per als projectes d'innovació. 

 
La solució que proposa aquest treball es basa en recollir la idea del camí 

recorregut per les companyies aèries amb les noves tècniques de upselling 
(sobre venda d'un producte de major qualitat). Avui en dia és habitual que, 
un cop comprat el bitllet a través d'un agregador, el client accedeixi a la web 
de la companyia i faci "upselling" de certs serveis (elecció del seient, 
addicció d'equipatge, no fer cua a la porta d'embarcament, ...), els quals no 
estaven en la tarifa normal, però poden suposar uns ingressos addicionals 
superiors a un 20%. 

 
En el sector hoteler aquestes noves tècniques de venda encara no estan 

implantades. Avui en dia la gran majoria dels usuaris fan cerques d'hotels a 
través dels agregadors o cercadors basant-se en el preu fonamentalment. 
Per això, els hotels centren la seva estratègia de negoci en el preu, la qual 
cosa limita els ingressos d'aquests. 

 
Per superar aquest problema, alhora d’oferir nous extres o serveis 

millorats amb la intenció de captar un major nombre de clients es planteja el 
present projecte. 

 
El principal objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un sistema 

perquè el client d'un hotel, que ja ha fet una reserva, pugui realitzar el procés 
de selecció d'habitacions. 

 
Un altre objectiu general és desenvolupar un entorn gràfic i amigable. 

Per exemple, les aplicacions a desenvolupar mostraran al client de l'hotel les 
habitacions, en diferents vistes, indicant si estan ocupades o lliures 
mitjançant codis de colors vermells o verds ... 

 
Un dels objectius tècnics a aconseguir serà desenvolupar una aplicació 

que permeti realitzar la representació en pla de les habitacions. La idea 
inicial és que sobre un pla es puguin integrar documents gràfics sobre els 
quals es representaran les habitacions. L'hotel usuari de la plataforma podrà 
crear la forma de l'habitació sense coneixements de dibuix ni autocad. 
S'inclouran facilitats de zoom, tipus de formes d'habitació perquè no calgui 
dibuixar diverses vegades habitacions iguals, agrupació i des agrupació, etc. 
D'altra banda, el client final, en l’aplicació web, tindrà accés a veure els 
plànols i fotografies de les habitacions, i veurà si estan lliures o ocupades, 
podent seleccionar l'habitació desitjada; i en el cas de que l'habitació 
seleccionada no compleixi amb els criteris de la seva reserva, l'aplicació 
informarà del canvi de característiques i del preu de les mateixes. Així, la 
plataforma permetrà realitzar accions de upselling per tipologia d'habitació i 
maximitzar així els ingressos per reserva, alhora que oferir un servei de 
qualitat personalitzat i innovador. 
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Aquest tipus d'eines, fins ara, eren molt costoses per a les pimes. Però 

la gran implantació de les eines de mobilitat i la capacitat tècnica i econòmica 
de “la nube”, permeten el desenvolupament d'aquest projecte com a 
plataforma catalitzadora. El gerent d'un petit hotel, podrà crear el seu catàleg 
de forma personalitzada des d'un panell de gestió. L'objectiu és que la 
plataforma sigui compartida per diversos hotels, però cada un d'ells només 
accedirà a la seva pròpia documentació.  
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Metodologia de feina 

Per a dur a terme la tasca de desenvolupar aquesta plana web, vaig 
haver de triar una metodologia de feina que aportés unes pautes a seguir. 

 
L'elecció d'una metodologia per al projecte no va resultar complexa, atès 

a que les característiques del mateix conduïen cap a una direcció molt 
concreta: 

 

 Projecte de durada relativament curta (6/7 mesos) 

 Les seves funcionalitats i disseny definitiu podrien patir modificacions en 
qualsevol moment si es els responsables decidien que podien introduir 
millores o canvis. 

 Qualsevol funcionalitat inicialment planificada que a l'hora de ser 
implementada pogués generar dificultats de qualsevol tipus seria 
susceptible de ser re-analitzada. 
 
Aquestes característiques són pròpies dels Mètodes Àgils i, per tant, vaig 

optar per dur a terme el desenvolupament de la web seguint les pautes que 
ofereixen aquests. D'entre tots els Mètodes Àgils existents, dos destacaven 
per sobre dels altres: XP i Scrum. Tots dos compartien multitud de 
semblances (treball en equip, comunicació amb el client i satisfacció 
d'aquest...). D'entre ells, amb el que em trobava més familiaritzat, per ser 
també un dels més utilitzats, era Scrum. 

 
Fig. 2 Scrum és un marc de treball per a la gestió de projectes 
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Tecnologies emprades 

Arquitectura: Model Vista Controlador 

El Model: És la representació de la informació amb la qual el sistema 
opera, per tant gestiona tots els accessos a aquesta informació, tant 
consultes com actualitzacions, implementant també els privilegis d'accés 
que s'hagin descrit en les especificacions de l'aplicació (lògica de negoci).  

 
Envia a la 'vista' aquella part de la informació que en cada moment se li 

sol·licita perquè sigui mostrada (típicament a un usuari). Les peticions 
d'accés o manipulació d'informació arriben al 'model' a través del 
'controlador'. 

 
El Controlador: Respon a esdeveniments (usualment accions de l'usuari) 

i invoca peticions al 'model' quan es fa alguna sol·licitud sobre la informació 
(per exemple, editar un document o un registre en una base de dades). 

  
També pot enviar ordres al seu 'vista' associat si es demana un canvi en 

la forma en què es presenta el 'model' (per exemple, desplaçament o scroll 
per un document o pels diferents registres d'una base de dades), per tant es 
podria dir que el 'controlador' fa d'intermediari entre la 'vista' i el 'model'. 

 
La Vista: Presenta el 'model' (informació i lògica de negoci) en un format 

adequat per interactuar (usualment la interfície d'usuari) per tant requereix 
d'aquest 'model' la informació que ha de representar com a sortida. 

 

 
Fig. 3 Model Vista Controlador (MVC) 
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Quonext i tecnologies relacionades 

Aquesta solució esta desenvolupada per petició de Quonext Turismo. 
L’empresa es partner de Microsoft, i fa feina amb tecnologia .NET, raó per 
la qual, el projecte esta relacionat amb les tecnologies amb les que la 
empresa opera 

 

 
Fig. 4 Quonext Turisme 

 
 
L’IDE que he emprat ha estat el Visual Studio 2013 y el llenguatge emprat 

es c#, ja que l’empresa empra aquesta eina i aquest llenguatge en la majoria 
dels projectes de desenvolupament. 

 

 
Fig. 5 Visual Studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quonext ofereix solucions basades en l’ERP Microsoft Dynamics Nav 

(Navision), raó per la qual els serveis webs que empra aquesta solució, son 
generats per aquest ERP.  
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Microsoft Dynamics NAV és una solució global de planificació de 
recursos empresarials ( ERP ) que ofereix a les petites i mitjanes empreses 
un major control sobre les seves finances i simplifica la seva cadena de 
subministraments , fabricació i operació 

 

 
Fig. 6 Microsoft Dynamics NAV 

 
El sistema gestor de base de dades es SQL Server 2012, per accedir a 

la base de dades he emprat un framework propi de Microsoft que es nom 
Entity Framework que facilita molt l’accés i manipulació de les dades dins 
SQL. 

 

 
Fig. 7 Microsoft SQL Server 

 
El llenguatge del costat del servidor es c#. C # és un llenguatge de 

programació que s'ha dissenyat per a compilar diverses aplicacions que 
s'executen en .NET Framework (versió 4.5 en aquest cas).   

C # és simple, eficaç, amb seguretat de tipus i orientat a objectes. Les 
nombroses innovacions de C # permeten desenvolupar aplicacions 
ràpidament i mantenir l'expressivitat i elegància dels llenguatges d'estil de C.  

 

 
Fig. 8 C#  
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El llenguatge emprat a la vista es html5. HTML5 (HyperText Markup 
Language, versió 5) és la cinquena revisió important del llenguatge bàsic de 
la World Wide Web, HTML.  

 

 
Fig. 9 HTML5 

 
Per donar-li estil a la vista, s’ha emprat CSS3. Full d'estil en cascada o 

CSS (sigles en anglès de cascading style sheets) és un llenguatge usat per 
definir i crear la presentació d'un document estructurat escrit en HTML o 
XML2 (i per extensió en XHTML). El World Wide Web Consortium (W3C) és 
l'encarregat de formular l'especificació dels fulls d'estil que serviran 
d'estàndard per als agents d'usuari o navegadors. 

 
La informació d'estil pot ser definida en un document separat o en el 

mateix document HTML. En aquest últim cas podrien definir estils generals 
amb l'element «style» o en cada etiqueta particular mitjançant l'atribut 
«style». 

 

 
Fig. 10 CSS3 

 
També hi ha javascript, sobretot a la pagina de disseny d’habitacions. 

JavaScript (abreujat comunament JS) és un llenguatge de programació 
interpretat, dialecte de l'estàndard ECMAScript. Es defineix com orientat a 
objectes, 3 basat en prototips, imperatiu, dèbilment tipat i dinàmic. 

 
S'utilitza principalment en la seva forma del costat del client (client-side), 

implementat com a part d'un navegador web permetent millores en la 
interfície d'usuari i pàgines web dinámicas4 encara que existeix una forma 
de JavaScript del costat del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). 

 
Tots els navegadors moderns interpreten el codi JavaScript integrat en 

les pàgines web. Per interactuar amb una pàgina web es proveeix al 
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llenguatge JavaScript d'una implementació del Document Object Model 
(DOM). 

 

 
Fig. 11 JavaScript. 

 
Per motius de compatibilitat entre navegadors, he emprat jQuery. jQuery 

és una biblioteca de JavaScript, que permet simplificar la manera 
d'interactuar amb els documents HTML, manipular l'arbre DOM, manejar 
esdeveniments, desenvolupar animacions i afegir interacció amb la tècnica 
AJAX a pàgines web.  

 
jQuery és una biblioteca de JavaScript, que permet simplificar la manera 

d'interactuar amb els documents HTML , manipular l'arbre DOM , manejar 
esdeveniments , desenvolupar animacions i afegir interacció amb la tècnica 
AJAX a pàgines web 

 

 
Fig. 12 jQuery. 
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Estructura Inicial 

A l’hora de començar el projecte, es varen rebre una sèrie de 
requeriments que la plana havia de satisfer.  

 
L’encarregat de productes tecnològics de Quonext Turismo que  va 

plantejar el projecte era l’encarregat de donar aquesta proposta inicial i velar 
pel seu desenvolupament.  

 
Per aconseguir aquest propòsit, després de la implementació de cada 

prototipus, l’encarregat valorarà la tasca i en farà crítiques constructives per 
refinar cadascun dels prototipus fins arribar a la versió final. 

 
 

 
Fig. 13 Estructura inicial del recursos emprats al sistema 
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Procés BACK 

Es tracta d'una aplicació per executar a l'hotel, la finalitat és la creació i 
manteniment dels plànols que seran mostrats en el procés Front. La 
informació s'estructurarà a la BD Projecte de la forma següent: 

 
Cadena > Hotel > Bloc > Planta > Pla 
 
Un pla, pertany a una planta, que pertany a un bloc. Aquestes dades 

residiran en una instància de SQL Server, que el client seleccionarà a 
paràmetres. En principi no hi ha previstos requisits de seguretat. 

 

 
Fig. 14 Estructura inicial del control per dibuixar les habitacions 

 
Manteniment i Visualització d'Entitats: Quan s'entri en l'aplicació es 

representaran les Cadenes, Hotels, Blocs, Plantes i Plans en forma d'arbre 
en un panell de navegació lateral.  

Es permetran operacions CRUD d'aquestes 5 entitats. Tindran una 
estructura comuna de codi i descripció. A més a Hotel, Bloc i Planta es podrà 
emmagatzemar el codi QuoHotel associat, que no ha de ser el mateix.  

 
Representació Plànol: Al plànol se li podrà associar un document gràfic 

que residirà en una carpeta (localitzada en paràmetres) que es representarà 
a la finestra. 

 
Dibuix Gràfic Habitació: Un cop representat el document gràfic, sobre ell 

es crearan les formes que representen les habitacions. Es faran servir 2 tipus 
de connectors (línia recta i línia corba).  

L'usuari podrà posar tants connectors com vulgui per dibuixar una forma 
d'habitació. 
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Agrupació / des agrupació en Formes d'habitació: Un cop dibuixada 
l'habitació, es podrà multi seleccionar els connectors que la delimiten i 
agrupar-los en una forma d'habitació.  

També s'habilitarà el procés invers: d'una forma des agrupar en 
connectors. 

 
Galeria de Tipus Formes d'habitació: Aquestes formes es podran guardar 

en una galeria de tipus de formes que es podran fer servir per no haver de 
repetir el procés de dibuix per a habitacions idèntiques. Els Tipus de formes 
es representaran a la galeria de tipus de formes (amb la seva imatge i 
descripció). Aquests Tipus de formes es podran eliminar i copiar d'un pla a 
un altre. Per cada plànol s'haurà de guardar a la BD: 

 Plànol 
o Tipus de Formes 
o Formes 

 Connectors 
 
Zoom: Per ajudar a aquests processos, es disposarà d'eina Zoom que 

permeti engrandir o empetitir el pla, es formes i els connectors. 
 
Assignació d'habitacions: A cada forma del pla li podrem assignar una 

habitació d'QuoHotel. Com les bases de dades no estan sincronitzades, s'ha 
de controlar que una habitació no estigui assignada més d'una vegada a 
l'hotel. 
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Procés FRONT 

Aplicació web que permetrà a una persona que ha fet una reserva a 
l'hotel, poder triar sobre plànol que habitació desitja per la seva estada. 

 
Identificació: El client s'identifica amb l'hotel, número de bono i la data 

d'entrada. L'aplicació Web connectarà amb un Web Service que validarà la 
reserva i retornarà les següents dades per cadascuna de les reserves 
associades al bo: 
 

 Nombre de Reserva 

 Nom 1er. ocupant 

 E-mail 

 Data d'entrada 

 Data de sortida 

 Tipus habitació 

 Habitació 

 Règim 

 Import (si preu manual) 

 Import extra (camp nou) 
 
Si no hi hagués reserves associades, es mostrarà el corresponent error. 

 
Llista de reserves: Es mostraran totes les reserves associades al número 

de bono. La informació que es representarà serà: 
 

 Nom 1er. ocupant 

 Data d'entrada 

 Data de sortida 

 Tipus habitació 

 Habitació assignada 

 Règim 

 Import (si preu manual) 

 Import extra (camp nou) 
 
L'usuari seleccionarà el botó "Triar habitació" per accedir a la selecció 
d'habitació sobre el pla. 

 
Representació pla: Primer es carregarà la informació de blocs i plantes x 

hotel de l'hotel seleccionat. Això serà llegit de la BD Projecte.  
 

Si la reserva no té l'habitació assignada, mostrarà a la part superior dues 
combo box, perquè l'usuari seleccioni primer el bloc i segon la planta. Una 
vegada introduïda la planta es mostrarà el plànol amb les formes associades 
a ell. 
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Si la reserva té l'habitació assignada, seleccionarà al Combo els valors 
de bloc i planta i mostrarà directament el pla. L'habitació triada s'acolorirà en 
color taronja. 

 
En tots dos casos, les habitacions ocupades per les data de la reserva 

es pintaran en vermell i les lliures en verd. Aquesta informació l'ha de proveir 
un WS en el qual retornarà l'estat de les habitacions en el pla i el seu preu 
de upselling. 

 
A les habitacions lliures (verds) sortirà el número d'habitació i el preu de 

upselling. A les ocupades (vermelles) només el número d'habitació. 
 
Quan l'usuari seleccioni una nova habitació estarà es posarà en taronja, 

posant l'anterior seleccionada (si ho estava) en verd. 
 
En donar dues vegades clic sobre una habitació accedirà a una galeria 

de fotos de la mateixa. 
 
Validació selecció habitació: Si es valida (amb un botó per a això) i 

l'habitació tenia preu de upselling, sortirà un missatge de confirmació que 
informarà que hi haurà un càrrec de l'import que es carregarà a l'habitació i 
demanarà el correu electrònic per a rebre la confirmació (per defecte el de 
la reserva). 

 
Mitjançant un servei web s'informarà del canvi habitació i dels càrrecs. 
 
S'enviarà un correu electrònic de confirmació a la direcció de la reserva 

i un cop fet el procés es tornarà a la pàgina de les reserves amb la informació 
actualitzada. 

 



Selecció d’habitacions online per Quonext Turismo 
 

24 
 

Estructura final 

Procés Back 

Manteniment i Visualització d'Entitats: No es permeten totes les 
operacions CRUD. Nomes es permet substituir o afegir (en cas de no tenir-
ne) les imatges relacionades amb l’hotel, la planta o el tipus de habitació. 

 

 
Fig. 15 Manteniment i Visualització d'Entitats 

 
La representació dels tipus d’habitació: es farà mitjançant una llista de 

tipus, amb un hotel associat, un codi de tipus d’habitació, una breu 
descripció/observació i un  boto per accedir a la fitxa d’un tipus en concret: 

 

 
Fig. 16 Representació dels tipus d’habitació 
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Fitxa de tipus d’habitació: permet consultar la informació, fora poder 
modificar-la, i permet afegir suport gràfic, imatges, associades a aquest 
tipus. Aquestes imatges es mostraran al client quan consulti una habitació 
d’aquest tipus en concret. 

 

 
Fig. 17 Fitxa de tipus d’habitació 

 
 
La Fitxa d’un hotel: permet afegir/modificar un plànol que es mostrarà al 

client en el front, també es pot consultar el nom de l’hotel: 
 

 
Fig. 18 Fitxa d’un hotel 
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La fitxa d’una planta: permet afegir un plànol i visualitzar les habitacions 
dissenyades prèviament. També dona accés a la pagina de disseny on 
es poden dibuixar les formes de les habitacions 
 

 
Fig. 19 fitxa d’una planta 
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Dissenyador de planta: es des d’on es dona forma a les habitacions d’una 
planta damunt un plànol inserta a la fitxa de planta.  

 
Per pintar una forma, primer s’ha de començar es disseny amb el boto 

“crea habitació”. Això activa el mode disseny que permet dibuixar formes a 
base de clics de ratolí damunt el mapa. Quan tenim la forma desitjada, s’ha 
de confirmar disseny. Si es vol es pot cancel·lar un disseny. 

 
Amb les habitacions ja creades es pot consultar la fitxa, seleccionant la 

habitació i clicant a fitxa habitació. Es pot borra una habitació, seleccionant 
la habitació i clicant a Borra habitació. O també es pot clonar una forma, 
activant el mode clonar clicant a clonar: desactivat, i arrossegant una forma 
ja feta fins a un altre posició, la forma original no es mourà i es crearà una 
nova forma, un clon de l’original. 

 
Al dissenyador se li han afegit les funcions de zoom, per poder acurar els 

detalls de les habitacions, així com la funcionalitat de tornar al zoom original. 
 

 
Fig. 20 Dissenyador de planta 
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Fitxa habitació: a la fitxa d’una habitació es pot assignar un identificador 

d’una habitació real (consultant el servei web de l’hotel) i també se li pot 
assignar un tipus d’habitació perquè al front el client vegi les característiques 
i imatges d’aquest tipus quan seleccioni aquesta habitació.  

 
També es pot eliminar la habitació del mapa mitjançant aquesta fitxa, 

nomes borrera la forma del mapa, no la habitació de la base de dades de 
l’hotel 

 

 
Fig. 21 Fitxa habitació 
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Procés FRONT 

Identificació: No hi ha hagut canvis des de la estructura inicial, el 
formulari ha quedat així: 

 

 
Fig. 22 Identificació 

 
 
Llista de reserves: s’han llevat els camps d’import i import extra de la 

llista: 
 

 
Fig. 23 Llista de reserves 
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Selecció de la planta: un cop tenim una reserva seleccionada, per arribar 
al plànol de habitacions, hem de triar la planta d’on volem veure les 
habitacions, això es fa mitjançant una pagina intermèdia on es veu un 
“plànol” de l’hotel amb els blocs identificats gràficament, perquè el client 
pugui triar millor: 

 

 
Fig. 24 Selecció de la planta 
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Mapa d’habitacions: Aquí es veuen les habitacions configurades al back, 
nomes les que tenen un identificador d’habitació (servei web) associat, i 
amb uns codis de color es mostra la disponibilitat i la seva categoria. 
 

 
Fig. 25 Mapa d’habitacions 
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Fitxa d’habitació: Aquí es on sortirà tota la informació referent a la 

habitació, tipus d’habitació, imatges associades, disponibilitat, etc. 
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Estructura de la base de dades: Model de base de dades 

 
Fig. 26 Estructura de la base de dades 

 
La base de dades esta pensada per tenir una versió estàtica de la 

informació del PMS. Es guarda una imatge digital de l’estructura física. Com 
puguin ser les distintes Cadenes hoteleres configurades, els hotels de cada 
cadena, els blocs, les plantes i finalment les habitacions. 

 
També es guarda informació referent al tipus d’habitació de cada hotel, 

per poder configurar les imatges y descripcions dels serveis que tenen 
associats. 

 
L’aplicació te una funcionalitat per actualitzar informació directament del 

PMS, fent que la web sigui mes àgil a l’hora de mostrar la estructura, ja que 
consulta una base de dades dedicada a ella, enlloc de consultar la 
informació al PMS cada cop que un usuari faci feina.  

 
La idea es que nomes s’actualitzi la informació de la base de dades quan 

es modifiqui informació al PMS rellevant per l’aplicació. I així tenir separades 
la gestió de l’aplicació Guestdesk de la gestió que pugui fer el PMS. 
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Conclusions 

L'aplicació de la nova plataforma s'emmarca dins de la gestió dels hotels 
o cadenes hoteleres, ja siguin hotels de vacances, urbans, Hotel & Resort, 
o Balneari & Spa. 

 
GuestDesk ofereix als clients la possibilitat de gestió on-line de les seves 

reserves i personalització de les mateixes, així com una important millora de 
les vendes per als hotels gràcies a les noves tècniques d'upselling i cross-
selling. 

 
Per als clients possibilita nous serveis i facilitats de l'hotel que suposaran 

una millora notable de la seva experiència, a l'hora de poder seleccionar 
l'habitació. 

 
Per als hotels o cadenes hoteleres permetrà oferir online nous serveis o 

extres als clients que ja han realitzat una reserva, per completar la mateixa, 
incrementant així les vendes però mantenint el baix preu ofert en els 
agregadors. 

 
D'altra banda, GuestDesk tindrà un gran potencial d'evolució, ja que la 

plataforma es pot estendre en diverses direccions. La idea serà sempre no 
substituir els ERP ni als CRM, sinó aportar més valor a les solucions 
consolidades en el mercat. 

 
Aquest projecte pot ser la base que permeti ampliar el seu abast per 

poder realitzar un check-in preferent o late check-out, canvi de règim, sense 
necessitat de passar per la recepció de l'hotel, facilitant i agilitzant així les 
seves gestions. 

 
Un cop desenvolupat aquest projecte s'haurà creat la infraestructura 

d'informació i tecnologia per a emprendre nous reptes en el sector, com 
desenvolupar un sistema d'alertes i avisos que permeti saber als clients que 
està passant a l'hotel en un moment determinat o informació sobre ofertes 
que es posen en marxa a les instal·lacions de l'hotel. 

 
El gran avantatge, és que en ser la plataforma oberta no serà necessari 

redissenyar, sinó que es podran anar afegint els mòduls necessaris. 
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Glossari 

ASP.NET - ASP.NET és un framework per a aplicacions web 
desenvolupat i comercialitzat per Microsoft. ASP.NET està construït 
sobre el Common Language Runtime, permetent als programadors 
escriure codi ASP.NET usant qualsevol llenguatge admès pel .NET 
Framework. 

 
 
CSS  - Full d'estil en cascada o CSS (sigles en anglès de 

cascading style sheets) és un llenguatge usat per definir i crear la 
presentació d'un document estructurat escrit en HTML o XML2 (i 
per extensió en XHTML) 

 
HTML - HTML, sigles en anglès de HyperText Markup Language 

(llenguatge de marques d'hipertext), fa referència al llenguatge de 
marcat per a l'elaboració de pàgines web. És un estàndard que 
serveix de referència del programari que connecta amb l'elaboració 
de pàgines web en els seus diferents versions, defineix una 
estructura bàsica i un codi (denominat codi HTML) per a la definició 
de contingut d'una pàgina web, com text, imatges, vídeos , jocs, 
entre altres. 

 
 
HTTP - Hypertext Transfer Protocol o HTTP (protocol de 

transferència d'hipertext) és el protocol de comunicació que permet 
les transferències d'informació a la World Wide Web. 

 
 
IDE  - Un ambient de desenvolupament integrat o entorn de 

desenvolupament interactiu, en anglès Integrated Development 
Environment (IDE), és una aplicació informàtica que proporciona 
serveis integrals per facilitar-li al desenvolupador o programador el 
desenvolupament de programari. 

 
JS  - JavaScript (abreujat comunament JS) és un llenguatge de 

programació interpretat, dialecte de l'estàndard ECMAScript. Es 
defineix com orientat a objectes, basat en prototips, imperatiu, 
dèbilment tipat i dinàmic. 

 
 
SQL - SQL (per les seves sigles en anglès Structured Query 

Language) és un llenguatge declaratiu d'accés a bases de dades 
relacionals que permet especificar diversos tipus d'operacions en 
elles. 

 
WWW - En informàtica, la World Wide Web (WWW) o xarxa 

informàtica mundial és un sistema de distribució de documents 
d'hipertext o hipermitjans interconnectats i accessibles via Internet.  
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Annex: Instal·lació de la solució 

Per fer el document d’instal·lació de la solució, he emprat un servidor 
Microsoft Server 2008 R2 Enterprise en angles. Les captures son les 
finestres que ens trobarem durant l’instal·la cio a aquest sistema operatiu, 
es possible que variïn d’un sistema operatiu a un altre. 

IIS 

Internet Information Services o IIS és un servidor web i un conjunt de 
serveis per al sistema operatiu Microsoft Windows. Els serveis que ofereix 
són: FTP, SMTP, NNTP i HTTP / HTTPS. 

 
Aquest servei converteix a un PC en un servidor web per a Internet o una 

intranet, és a dir que en els ordinadors que tenen aquest servei instal·lat es 
poden publicar pàgines web tant local com remotament. 

 
Necessitem tenir instal·lat l’IIS al nostre servidor per poder emprar la 

solució descrita. Per instal·lar-lo es bastant senzill: 
 
1. Feu clic al botó “Inicio”, a “Panel de control”, a “Programas” i a 

continuació, a “activar o desactivar las características de Windows”. 
Si se li demana una contrasenya d'administrador o una confirmació, 
escriviu la contrasenya o proporcioni la confirmació. 
 

2. A la llista de funcions de Windows, seleccioneu “Internet Information 
Services” i feu clic a “Aceptar”. 

 

Configuració del “Grupo de aplicaciones” 

 Un grup d'aplicacions és un grup d'una o diverses adreces URL servides 
per un procés de treball o un conjunt de processos de treball. Els grups 
d'aplicacions estableixen límits per a les aplicacions que contenen, el que 
significa que les aplicacions que s'executen fora d'un grup d'aplicacions 
determinat no poden afectar les aplicacions del grup d'aplicacions. 

 
Abans de començar a instal·lar les aplicacions, convé configurar l'usuari 

que empraran en les seves connexions amb base de dades i serveis web. 
Per això convé configurar un grup d’aplicacions dedicat al TFG. Per a això 
anem a l'arbre de connexions del IIS (arbre de directoris que surt a l'esquerra 
del Manager), fem click dret en “Application Pools”, vam seleccionar "Add 
Application Pool" ..., Posem aquesta configuració i li donem a OK (el nom no 
és rellevant, pot ser un altre). 
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Fig. 27 Configuració del “Grupo de aplicaciones” (1) 

 
 
Un cop creat l’“Application Pool”, el cerca’m a la llista, fem clic dret i 

cerca’m "Advanced settings": 
 

 
Fig. 28 Configuració del “Grupo de aplicaciones” (2) 

 
Anem al desplegable de "Process Model" i cerca’m  "Identity" i 

configurem l'usuari que volem que faci servir el TFG en les seves connexions 
a base de dades i serveis web.  
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Fig. 29 Configuració del “Grupo de aplicaciones” (3) 

 
 
Per a això cliquem al botó de punts a la dreta i triem l'opció de "Custom 

account": 

 
Fig. 30 Configuració del “Grupo de aplicaciones”(4) 

 
És important posar el domini en el camp "Username". 
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Configuració dels site 

Per comoditat en aquest tutorial configuraré les aplicacions (BACK i 
FRONT) a “default web site”, però no té per què haver-hi problemes en 
configurar-les a SITES independents. 

 
Els directoris de les aplicacions es troben a la carpeta del TFG. Per 

començar el procés, cal copiar els directoris de les aplicacions a la ruta:  
C: \ inetpub \ wwwroot 
 
Això farà que el IIS les assigni al "Default Web Site", però de moment 

només són carpetes amb els fitxers de les webs. Si ara mirem el IIS es veurà 
alguna cosa així: 

 
Fig. 31 Configuració dels site (1) 

 
A continuació configurem les dues aplicacions, el back i el front. Per això 

fem clic dret per exemple a la carpeta del Back i seleccionem "Convert to 
Application": 

 
Fig. 32 Configuració dels site (2) 
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Podem deixar tot com esta, excepte el “Application pool” que posarem el 
que hem configurat abans. Amb el front és el mateix procés, deixem tot com 
esta i canviem l' ”Application pool.” 

Seguridad 

L'aplicació web del Back té seguretat per autenticació de Windows, el 
que significa que només els comptes validades en el domini tenen accés al 
web.  

 
Això es configura a l'IIS en l'apartat de "Authentication". Per arribar, vam 

seleccionar el site del back al navegador de connexions i en el panell central 
ens apareixerà: 

 

 
Fig. 33 Seguridad (1) 

 
Vorem aquest menú: 

 
Fig. 34 Seguridad (2) 
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Cal fer dos canvis, posar en "Disabled" l'accés anònim "Anonymous 
Authentication" i posar en "Enabled" l'accés per usuari de Windows 
"Windows Authentication". Això ho fem fent clic dret i seleccionant el valor. 
Hauria de quedar així: 

 

 
Fig. 35 Seguridad (3) 

 
Amb això tenim els dos site configurats en l'IIS, per veure'ls des del 

navegador la ruta seria així: 
 

 http://localhost/Guestdesk/Back 

 http://localhost/Guestdesk/Front 

Sent localhost el nom que té el servidor on està el IIS. 

  

http://localhost/Guestdesk/Back
http://localhost/Guestdesk/Front
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Arxiu de configuració 

En ambdues aplicacions hi ha un arxiu “Web.config” amb uns paràmetres 
que cal omplir perquè les nostres aplicacions web funcionin correctament i 
es comuniquin amb la base de dades i serveis web adequats. Aquesta és la 
part que ens interessa del Web.config: 

 

 
Fig. 36 Arxiu de configuració 

 
 

• ConnectionString: Ens diu la ruta del servidor SQL on 
s'emmagatzemés la base de dades que utilitza el TFG. Cal indicar-li la 
ruta del servidor i el nom de la base de dades que volem utilitzar.  
La base de dades NO HA D’EXISTIR, ja que l'aplicació la crea amb els 
seus paràmetres en la primera connexió que faci. 
 

• NavServicePort: és el port del servei SOAP de Navision. 
•  
• NavServiceServer: és el nom del servidor on s'està executant el servei 

SOAP de Navision. 
 

• NavServiceName: és el nom del Servei SOAP de Navision. 
 

• Company: el nom de la companyia on s'ha configurat el servei SOAP de 
Navision. 
 

• NAVODataPort: és el port del servei OData de Navision. 
 

• NavODataServer: és el nom del servidor on s'està executant el servei 
OData. 
 

• NavODataServiceName: és el nom del servei OData de Navision. 
 

• ODataCompany: és el nom de la companyia on s'ha configurat el servei 
OData de Navision 
 
La resta de claus les podem ignorar ja que no són rellevants. Com surt 

en l'exemple, els serveis de Navision i la base de dades poden estar en 
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servidors diferents sense problemes sempre que es posin les dades bé a 
l'arxiu de configuració. 

 
Òbviament aquest exemple d’instal·lació esta fet per el cas de Quonext 

Turismo i els seus serveis OData i SOAP. Pot variar el fitxer de configuració 
d’una implementació a un altre. 
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