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RESUM

El desenvolupament exponencial que ha viscut el sector del turisme a la nostra àrea
geogràfica ha conduït a què les cadenes hoteleres hagin hagut d’obrir nous fronts i
emprar altres eines per oferir el seu producte. Per poder arribar a un públic més extens,
fent-ho d’una forma relativament fàcil i fins i tot, podent emprar diferents plataformes
a on presentar la seva oferta i donar-se a conèixer més.

Aquesta adaptació que han hagut de fer les empreses del sector es deu al funciona-
ment d’avui en dia de la societat en la qual ens trobem, ja que aquesta viu connectada
a Internet, i cada vegada més les reserves de vols, hotels, lloguers de cotxes, etc. es fan a
través d’aquesta gran eina, Internet.

La conseqüència de la gran demanda d’aquest tipus de comerç, ha fet que es generi
una gran oferta diferent i innovadora. Han sorgit un nou tipus d’empreses amb l’objec-
tiu de comunicar al proveïdor d’aquests serveis tan diversos, amb els clients d’aquestes
prestacions, entre d’altres, englobaran també als consumidors i consumidores, dins
d’una mateixa plataforma en línia.
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INTRODUCCIÓ

1.1 Contextualització

Un dels dilemes que se’ns presenta en l’actualitat és la interoperabilitat entre diferents
clients i proveïdors dels serveis turístics, per tant, s’ha de donar una solució òptima
perquè ambdós usuaris puguin satisfer les seves necessitats.

Les entitats relacionades en aquesta comunicació, com s’han mencionat anterior-
ment, són el client, el qual té a la seva disposició un portal on poder comparar preus,
condicions, etc. sense haver d’anar a cercar l’oferta una a una. Segons el tipus de con-
tracte que tingui, podrà trobar diferents opcions, ja sigui disponibilitat, descomptes
dels seus serveis... Llavors, tenim la part de proveïdor, que s’encarrega de vendre el
producte. Segons el tipus de proveïdor que sigui (petit, gran, conegut i l’àmbit en el qual
es coneix) les regles de joc són diferents quan es connecten a les empreses de reserves
en línia, conegudes com a Central de Reserves on-line (CRS), però aquestes condicions
són considerades a nivell més comercial.

Aquest projecte consistirà en el desenvolupament d’un software, conegut com a
integració, el qual ens donarà un resultat final que permetrà que un client (comprador)
cerqui disponibilitat per llogar habitacions, segons la seva conveniència, a un hotel, a la
pàgina web d’una CRS i aquesta, rebrà els hotels disponibles, amb les diferents opcions,
dels proveïdors del producte.

1.1.1 Estudi previ del projecte

Hem parlat del desenvolupament d’un software, però, dins aquest desenvolupament
hem de tenir en compte el cicle de vida del software, que consta de algunes fases prèvies:

• Planificació

• Definició i anàlisi de requisists
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1. INTRODUCCIÓ

• Disseny d’alt nivell

• Desenvolupament

• Testeig

• Manteniment

Al tractar-se d’una CRS en línia ja en funcionament, les comunicacions entre proveï-
dor d’hotels i la CRS, independentment del proveïdor i client específic d’aquest projecte,
ja estan fetes i usant-se en la pràctica. Per tant, no haurem de considerar la construcció
de servidors, bases de dades, pàgines web ni processos per a la comunicació perquè
cada entitat per separat ho té implementat.

Per poder realitzar un correcte desenvolupament, i per començar, un enteniment
correcte dels requisits del proveïdor disposarem de:

• Contacte amb el cap de secció de l’empresa en la qual s’ha fet el projecte.

• Contacte tècnic de l’empresa proveïdora dels hotels, via mail o amb reunions
virtuals.

• Eines necessàries per al desenvolupament del software, les quals són oferides per
l’empresa.

1.1.2 Objectiu del projecte

El projecte consisteix en el desenvolupament d’un programa de software que permeti
que una CRS es connecti a un nou proveïdor de serveis per vendre el seu producte.

En aquest projecte s’ha estat parlant de les empreses CRS per la comunicació entre
entitats, en aquest cas aquesta empresa serà Logitravel, la qual vendrà a través de la
pàgina web els productes de l’empresa Spider, una empresa proveïdora d’hotels.

Per a la cerca d’aquests productes, Logitravel compta amb XML Travelgate. Quan
Logitravel vol demanar informació sobre producte de les empreses proveïdores de
serveis, a les quals ja està connectat, demana els serveis de XML Travelgate, qui es
comunica amb els proveïdors a través de les integracions desenvolupades i els hi envia
les dades. Per tant, per a qualsevol connexió amb un nou proveïdor, en aquest cas amb
el proveïdor Spider, XML Travelgate ha de fer el desenvolupament del projecte.

1.1.3 Àmbit tècnic del projecte

Per poder entendre millor el projecte, en tots els seus àmbits, s’ha de conèixer el funcio-
nament de l’empresa en la qual es desenvolupa, XML Travelgate, i com a conseqüència,
les altres empreses que es veuen involucrades, i quina és la seva relació amb aquesta.

Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, XML Travelgate s’encarrega de fer l’intercan-
vi d’informació entre el proveïdor, amb Spider, i Logitravel, a través de la qual es vendrà
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1.1. Contextualització

el producte del proveïdor. Aquest intercanvi d’informació poden ser diferents operaci-
ons, com demanar disponibilitat d’un hotel, reservar-lo, cancel·lar-lo, etc. Aquestes es
gestionen en el sistema de Logitravel, que atacaran amb peticions Extensible Markup
Language (XML) als sistemes de XML Travelgate. Llavors, XML Travelgate processarà
quin tipus d’operació és, amb quins proveïdors i donarà una resposta a aquestes petici-
ons.

Es pot dir que el flux d’intercanvi d’informació entre les diferents empreses queda
de la manera següent:

Figura 1.1: Intercanvi informació entre empreses

Definim, per tant, que una integració és el software que permetrà l’intercanvi entre
els dos extrems de la comunicació, a través de XML Travelgate.

S’ha de destacar que, aquestes integracions són útils per Logitravel, però també per
a qualsevol altra empresa CRS que vulgui el producte al qual XML Travelgate ja està
connectat.

1.1.4 Objectiu de la integració

El software es desenvolupa amb l’objectiu de què Logitravel afegeixi com a proveïdor
a Spider, i pugui demanar informació i reservar els productes que ofereix aquesta
empresa.

Per tant, el flux d’informació serà:

1. Logitravel farà peticions, amb les dades que li interessin, a XML Travelgate. Si
aquestes peticions afecten Spider, llavors es posarà en joc la integració específica
per a aquest proveïdor.

3



1. INTRODUCCIÓ

2. La integració anirà a cercar les dades al sistema del proveïdor, Spider, amb un
format que ell entengui.

3. Spider ens tornarà la resposta a la petició concreta.

4. XML Travelgate enviarà la resposta a Logitravel, amb un format llegible per a ells.

Fases del cicle de vida de la integració

Les fases de vida d’una integració corresponen a la feina desenvolupada pel desenvolu-
pador, en aquest cas, desenvolupadora, per fer la integració amb un resultat satisfactori.
Per tant, aquestes fases han de quedar ben definides i són les que es mostren al diagra-
ma:

Anàlisi

Disseny d’alt nivell

Disseny detallat

Desenvolupament

Testeig

Integració

Manteniment

Es pot observar l’esquema que el cicle de vida de la integració consta de 7 fases, de
les quals:
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1.1. Contextualització

• Anàlisi, Disseny d’alt nivell i Integració són fases de les quals s’encarrega el cap
de secció de XML Travelgate, perquè tracten temes que no es corresponen amb
el lloc de treball de la desenvolupadora.

• Disseny detallat, Desenvolupament i Testeig de la integració són les feines que
corresponen a la desenvolupadora.

• El Manteniment també correspon a la feina de la desenvolupadora, i es fa una
vegada que la integració s’hi ha posat en producció, llavors s’han de revisar
les estadístiques d’errors, actualitzar el codi, implementar noves funcionalitats,
optimitzar la integració, etc.
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DISSENY

Per dur a terme el projecte de manera òptima, s’ha decidit definir una estructura, la
qual ja ve, inicialment, definida per l’empresa. Però, per ajustar-se a les exigències del
proveïdor Spider, s’han hagut de definir uns requisits específics.

2.0.1 Estructura General

El funcionament dels sistemes a on es desenvolupen les integracions, des que s’acor-
den els requisits del proveïdor, fins que la integració ja es troba en producció, aquesta
transitarà per diferents departaments, i segons la fase en la qual es trobi passarà per un
o per un altre, cal destacar que tots aquests departaments estan interrelacionats, ja que
duen a terme feines separades però dependents.

Per poder introduir un nou projecte, fa falta la feina del departament Comercial,
que s’encarrega de fer el primer contacte amb els proveïdors, als quals els expliquen
quin producte li poden oferir, i negocien el contracte.

Per tant, aquesta part és fonamental perquè llavors es puguin dur a terme el procés
de disseny i desenvolupament, en el qual participen els departaments tècnics, que
s’han de coordinar i han de tenir en compte en cada moment la fase en la qual es troba
el projecte.
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2. DISSENY

Es pot veure aquesta relació de dependències entre els departaments a continuació:

HUB

Sistemes Push

Pull

Cada un d’ells s’encarrega de:

• Departament Hub: S’encarrega d’establir les relacions entre els sistemes de l’em-
presa. És a dir, d’interconnectar totes i cada una de les màquines per a on passen
les peticions i les respostes, des de l’empresa client fins a l’empresa proveïdora,
encaminant la informació pel camí correcte. Tenint en compte els sistemes pro-
pis de l’empresa, que fan la traducció de la informació a llenguatges que cada
costat pugui entendre.

• Departament Sistemes: Du a terme la tasca de crear repositoris de feina, com
administrar-los, la memòria, etc. La part més important és que té a càrrec seu les
màquines d’emmagatzematge de tota la informació de l’empresa.

• Departament Push: Baix el seu càrrec està el desenvolupament de les integraci-
ons, i la gestió de l’estructura de la base de dades que usa aquest sistema Push, la
qual s’explicarà més endavant.

• Departament Pull: S’encarrega de l’altra part de les integracions, quan una in-
tegració s’ha fet al departament de Push, passa al departament de Pull i aquest
s’encarrega de fer la part de producció de totes i cada una de les integracions.

S’aprecia que hi ha dos sistemes de control, Push i Pull, tots dos estan connectats
a Sistemes, ja que els dos necessitaran la interacció directa amb el departament que
gestiona l’emmagatzematge de la informació, ja que s’ha de tenir en compte que els
dos departaments creen i tracten amb estructures que fan possible l’intercanvi d’infor-
mació entre empreses i l’emmagatzematge d’aquesta informació.

S’ha de destacar que tant el sistema Pull com el Push tenen una relació directa, ja
que tot el que passa, primer pel Push, llavors passarà pel Pull. Però, tot el que es fa des
d’un principi amb el sistema de control Pull no anirà al Push, és important tenir clar
que aquesta direcció de la relació no existeix.
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S’ha de matisar que la integració del projecte es dissenyarà en una primera fa-
se i posteriorment s’implementa amb un sistema de control PUSH, de la qual cosa
s’encarregarà el departament corresponent, on es desenvolupen totes les integracions
entre client i proveïdor específic, amb la necessitat del treball i cooperació dels altres
departaments que té relacionats.

Sistema de control PUSH

S’ha especificat que la integració utilitzarà un sistema de control Push, conseqüentment
s’ha de definir com funcionen tots dos sistemes de control entre si per poder entendre
l’intercanvi d’informació entre aquests dos sistemes, Pull - Push.

Prèviament s’aclareixen dos conceptes:

• Sistema de control Pull: aquest sistema funciona a temps real i no guarda la
informació, sols s’encarrega de gestionar-la, d’intercanviar-la entre les parts
implicades. Cal destacar que amb aquest sistema quan el client/proveïdor vol
informació és ell mateix el que la demana al Pull, i no com passa amb el sistema
Push. També s’encarrega de la part de producció de les integracions que s’han
desenvolupat al departament Push.

• Sistema de control Push: aquest sistema no funciona a temps real, i és el sistema
encarregat de demanar la informació i emmagatzemar-la a la base de dades de
l’empresa. Cada operació es fa sense tenir en compte el que necessita la següent,
i com s’ha esmentat a l’apartat anterior amb el sistema Push no és el client/-
proveïdor qui ve a cercar la informació, sinó que el sistema s’encarrega de fer-li
arribar la informació desitjada cada cert temps, o depenent de com ho vol el
client/proveïdor, ser ells mateixos qui avisin quan la volen i el més important,
cada quant.

Tant el sistema Pull com el Push són sistemes que fan la feina independent l’un de
l’altre, però que alhora es necessiten. Ja que quan el Push fa una integració, aquesta ha
de passar a producció i d’aquesta fase s’encarrega el Pull. De la mateixa manera, quan
el Pull rep una petició per part del client (Logitravel per a aquest projecte) ha d’anar al
Push per poder recuperar la informació guardada.

9



2. DISSENY

A continuació s’observa com funcionen aquests dos sistemes entre si, des que
un consumidor fa una sol·licitud a una pàgina web, fins que un hotel carrega el seu
producte als proveïdors:

Figura 2.1: Relació Pull - Push

Llavors, dins el marc on es desenvoluparà el projecte s’ha de prestar màxima atenció
al sistema Push, el qual es veu que està dividit en dues parts:

• Client: la part de client va dirigida al Pull, perquè aquest departament atacarà al
Push a través d’una integració genèrica, per demanar qualsevol tipus d’informa-
ció. Mitjançant aquesta integració genèrica es reencaminarà cap a la integració
específica segons les dades que es transfereixen (Proveïdor - Client).

• Proveïdor: la part de proveïdor és respecte als mateixos proveïdors que dema-
nen els serveis i que tenen els hotels connectats, cada un d’ells tindrà la seva
integració i carregaran al Push la informació i es guardarà a les bases de dades
corresponents.

10



El sistema de control Push seguirà un flux definit de com tractar la informació, que
a gran escala és el següent:

Figura 2.2: Sistema de control Push

Es pot definir l’intercanvi seguint la direcció establerta a la figura 2.2:

1. Logitravel farà la petició a XML Travelgate, aquesta petició passarà per la integra-
ció, que la processarà per primera vegada –>Petició 1.

2. La integració traduirà el format de dades de Logitravel, Petició 1, i el transformarà
al format de dades de Spider –>Petició 2.

3. La Petició 2 entrarà pel WebService (WS), del proveïdor, i el seu sistema retornarà
la informació sol·licitada, creant així la Resposta –> Resposta 1.

Què és un WebService? Un servei Web o WS és una tecnologia que s’empra, juntament
amb altres protocols i estàndards, per poder intercanviar informació entre diferents
aplicacions de software, desenvolupades amb llenguatges de programació diferents, i
executades sobre qualsevol plataforma. Per poder fer una bona execució de la integració
del projecte s’ha consultat [1].

4. La resposta 1 arriba a la integració i aquesta tradueix de nou el format de les
dades que ha rebut, aquesta vegada al revés de com ho ha fet abans, a un format
adequat per Logitravel –>Resposta 2.

Aquest flux, en funció de quin tipus sigui la petició serà en un sentit o en un altre,
s’explicarà més endavant, però sempre serà seguint els passos que apareixen en la
figura.

2.0.2 Anàlisi dels requisits del Proveïdor

El proveïdor Spider ja és una entitat en funcionament, això vol dir que té una infraes-
tructura muntada en producció, per tant, és suficient amb crear la integració per poder
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2. DISSENY

fer la connexió entre ell, i el client, que en aquest cas és Logitravel.

L’empresa Spider no té cap mètode de comunicació establert amb XML Travelgate,
per tant, proporcionarà una WebService i una documentació amb una API que con-
té les cridades que desitja per poder realitzar la comunicació amb ells, així com les
funcionalitats d’aquestes cridades.

Per poder definir un disseny de la integració, en una primera versió s’ha de comen-
çar estudiant la documentació del proveïdor, per poder definir els requisits a seguir a
l’hora de fer el disseny i posterior implementació. Aquesta documentació ha estat faci-
litada i d’aquesta manera s’ha pogut tenir un màxim enteniment entre XML Travelgate
i Spider, a través de [2].

Credencials

La millor manera d’intercanviar missatges entre els hotels del proveïdor i el portal del
client serà amb un compte de màster, que permetrà a aquest usuari carregar i recuperar
reserves de cada hotel que hi ha connectat per aquest usuari en concret, que no sigui
un usuari màster.

Per poder establir aquest compte haurà dos paràmetres:

• Username

• Password

Llavors, una vegada té l’usuari connectat, també identificarà de manera unívoca
cada hotel del sistema remot, amb un codi d’identificador:

• HotelCode

Per poder intercanviar informació entre client i proveïdor serà necessari un usuari,
el qual s’haurà de validar.

Model

El sistema de XML Travelgate està basat en l’estàndard Open Travel Alliance (OTA). Al
desenvolupar-se el projecte a un sistema de control Push el proveïdor Spider, per a cada
un dels seus hotels connectats, farà la descàrrega de les solucions de les reserves del
sistema. Llavors, aquest sistema confirmarà, d’immediat, si la reserva/modificació/-
cancel·lació ha estat ben importada, i retornarà a XML Travelgate l’únic ID de reserva
que ha rebut del sistema.

S’ha de tenir en compte que la comunicació entre el sistema de reserves i els Hotels
que tindrà Spider s’utilitzarà per a l’intercanvi i la realització de:

• Reserva

• Modificació

• Cancel·lació

De cada reserva s’haurà de guardar la solució en base de dades, amb el nombre de
confirmació que s’ha transmès en aquesta, per a poder identificar-la.

12



Format dels missatges

La funció principal per la part de connexió del proveïdor és que doni resposta a les
peticions que li arribaran per part de Logitravel. Spider es comunicarà amb XML Tra-
velgate a través de traces XML, però perquè ambdues parts s’entenguin han d’utilitzar
el mateix estàndard.

En aquest cas, les dues empreses empren el mateix estàndard, però cada part fa
variacions sobre aquest, i són aquestes variacions les que s’hauran d’analitzar amb
especial atenció. La integració ha d’adaptar els dos formats perquè s’entenguin les dues
parts. L’estàndard que usen és l’estàndard OTA.

Què és l’estàndard Open Travel Alliance? Aquest estàndard es va crear amb la finalitat
de què hi hagués una forma usual d’enviar informació, relacionada amb el turisme i
l’hoteleria, entre les diferents empreses o entitats. Per tant, aquest estàndard és el que
solen usar les empreses que es dediquen al sector turístic per l’intercanvi d’informació,
si s’ha de dir que no és l’únic estàndard en el mercat, però si el més utilitzat.

Una vegada es coneix l’estàndard a seguir, l’intercanvi d’informació entre XML
Travelgate i Spider serà amb aquest estàndard, OTA, el qual ve definit a la següent refe-
rència [3].

Push Petició OTA
Proveïdor

Spider

Resposta OTA

Dins aquest estàndard hi ha molts tipus de peticions, en funció de quina sigui la
consulta que es vol fer, sols s’hauran d’adaptar les peticions que el proveïdor té en el
seu sistema i les quals s’han d’implementar:

• Treure un llistat dels hotels, amb les habitacions i tarifes que té cada proveïdor,
un inventari de l’hotel:

– OTAHotelAvail

– OTAHotelRoomList

• Carregar el producte que té cada hotel connectat, pel que fa a la disponibilitat:

– OTAHotelAvailNotif

– OTAHotelInvCountNotif

• Carregar el preu del producte que s’ha pujat amb les peticions anteriors:
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2. DISSENY

– OTAHotelAvailNotif

– OTAHotelRatePlanNotif

– OTAHotelRateAmountNotif

• Carregar les condicions que tindrà el producte disponible:

– OTAHotelAvailNotif

– OTAHotelBookingRuleNotif

• Carregar les notificacions de reserves que faran els consumidors sobre el produc-
te:

– OTAHotelResNotif: per fer la reserva

– OTAHotelResModifyNotif: per cancel·lar la reserva

Apart d’aquestes cridades també es contempla:

• Tractament d’errors

Integració

Respecte a la integració, el proveïdor desitja carregar tarifes d’hotels, amb les seves
habitacions i condicions, i tenir un control del portal amb seguretat.

• Prefereix que el desenvolupament de la integració es faci via el model Push. Ja que
així els Hotels rebran del sistema les reserves, cosa que implica que les reserves,
modificacions i cancel·lacions són carregades al sistema dels hotels de Spider.

• Volen que cada vegada que es fa una reserva/modificació/cancel·lació, se li
notifiqui transferint-li el missatge sencer al seu sistema.

Al tractar-se d’un missatge de notificació, implica que XML Travelgate haurà de
carregar la informació als servidors d’Hotel-Spider.

Requisits funcionals

Són els requisits que fan referència a les competències que la integració ha de saber
tractar i donar el resultat esperat, referint-se al producte que es carregarà.

Aquestes funcionalitats de les quals es parla i que la integració ha de complir són:

• Disponibilitat del producte: donat uns paràmetres de cerca, s’ha de poder veure
quins hotels estan disponibles amb els requisits especificats.

• Fer la valoració del producte: veure el preu de la cerca que s’ha fet, seria el preu
de l’hotel, amb totes les característiques que s’hi han inclòs en la cerca. Aquesta
funcionalitat també s’entén com la pre-reserva.

• Fer la reserva del producte: correspon amb retenir aquest producte específic
amb les característiques que es volen, de manera que quedi reservat i ningú més
pugui accedir si no hi ha més disponibilitat.
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• Cancel·lar reserva: una vegada la reserva s’ha fet, tenir la possibilitat de fer la
cancel·lació, baix les condicions establertes pel proveïdor, aquestes condicions
han de quedar clares, ja que s’han d’implementar correctament.

• Veure un llistat de tots els productes que estan connectats al proveïdor, un
inventari: en aquest cas serien tots els hotels que té connectats Spider, amb les
seves habitacions, tarifes i diferents característiques.

Cada funcionalitat que té el proveïdor ja està implementada al seu sistema, per tant,
a part de saber quines són les funcionalitats que vol, hem d’analitzar l’estructura de
cada una d’elles i així poder fer un disseny de com serà la implementació.

Restriccions del producte

Les restriccions del producte són les que contempla el sistema del proveïdor per car-
regar els hotels, amb les habitacions i tarifes, com ja s’ha explicat a l’apartat anterior.
Per poder dur a terme les funcionalitats especificades el sistema aplica una sèrie de
restriccions que s’han de tenir en compte.

• Màster (open/close): fa referència a la disponibilitat. Si és ’close’ vol dir que el
producte no es pot reservar per a aquelles dates, quan ens referim a dates vol
dir tant a la data d’arribada com a la de sortida, a cap de les dues es podrà fer la
reserva del producte. Si és ’open’ vol dir que si hi ha disponibilitat de producte.
Aquesta restricció la contempla a diferents nivells:

– Hotel: a nivell d’hotel

– Guest Room: a nivell d’habitació

– Rateplan: a nivell de tarifa

– Sellableproduct = guestroom + rateplan = a nivell d’habitació + tarifa

• Close to arrival: la data que se selecciona com a data d’arribada de la reserva,
no està disponible en el sistema. D’igual manera que el paràmetre anterior, es
considera a nivell de:

– Guest room

– Rate plan

– SellableProduct

• Close to departure: la data que se selecciona com a data de sortida de l’hotel no
està disponible al sistema, per tant, tampoc es pot fer la reserva als paràmetres
seleccionats. També es consideren diferents nivells:

– Guest room

– Rate plan

– SellableProduct

• MinLOS: indica el nombre mínim de nits que els hostes han de pernoctar a l’hotel.
Els nivells que consideren són:
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2. DISSENY

– Guest room

– Rate plan

– SellableProduct

• MaxLOS: assenyala el nombre màxim de nits que els hostes han de pernoctar a
l’hotel. Els nivells que consideren són:

– Guest room

– Rate plan

– SellableProduct

• ForwardMinStay: és el termini mínim, en data, establert per a la cancel·lació de
la reserva. Aquest paràmetre es contempla a nivell de:

– Guest room

– Rate plan

– SellableProduct

• ForwardMaxStay: és el termini màxim, en data, establert per a la cancel·lació de
la reserva. Aquest paràmetre es contempla a nivell de:

– Guest room

– Rate plan

– SellableProduct

Paràmetres de la interfaz

El proveïdor Spider és una entitat activa, per tant, té una interfície desenvolupada.

Què és una interfície? És el mitjà amb el qual l’usuari pot comunicar-se amb el siste-
ma, optant a tots els menús, finestres... que ofereix aquest. Per entendre com s’haurà
d’integrar el projecte amb el proveïdor Spider s’ha consultat [4].

La interfaz de Spider contempla els següents paràmetres:

• AmountType: el preu de la tarifa que es vol carregar
Tipus variable: enumerat

– AmountAfterTax

– AmountBeforeTax

• InventoryLevel: a quin nivell maneja el sistema l’inventari dels hotels
Tipus variable: enumerat

– RoomLevel

– ProductLevel
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• AgeQualifyingCode: codi de les edats dels passatgers
Tipus variable: string

– 10 = Adult

– 8 = Nin/a

– 7 = Infant

• AdditionalGuestAmounts: el seu sistema maneja passatgers addicionals, tant
adults, nins com infants, amb el preu corresponent a un passatger addicional
segons les característiques.
Tipus variable: string

• TechemailAddress: en cas que hi hagi algun assumpte tècnic o d’informació, el
sistema envia un mail a l’adreça que s’introdueix a aquest camp.
Tipus variable:string

• RoomTypeIdentifier: atribut per identificar l’habitació de forma unívoca.
Tipus variable: enumerat

– InvCode

– InvTypeCode

• RatePlanIdentifier: atribut per identificar la tarifa de forma unívoca.
Tipus variable: enumerat

– RatePlanCode

– RatePlanId

2.0.3 Disseny dels requisits del projecte

Per definir quins són els requeriments que se seguiran a l’hora de fer la implementació
de la integració han de quedar ben definits. Per això, és necessari veure les similituds
dels requeriments del proveïdor amb els que té XML Travelgate ja establerts, a mode
intern, i amb el client del projecte, Logitravel.

Marc dins XML Travelgate

XML Travelgate pot definir tots els requisits que desitja el proveïdor Spider. Això si, ha
d’adaptar-los, ja que pot passar que per fer una funcionalitat que el proveïdor té com
a una única, per a XML Travelgate sigui la combinació de dues per obtenir el mateix
resultat.

Dins el Push de XML Traveltgate es poden definir diverses funcionalitats, però, totes
s’englobaran dins tres principals:

• Availability: la disponibilitat del producte.

• Valoració: consulta del preu de cada disponibilitat de producte.

• Reserva: finalment seleccionar definitivament el producte que s’ha consultat i,
de la mateixa manera també es podrà cancel·lar una reserva.
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Aquestes tres funcionalitats amb les quals fa feina el Push cobreixen totes les neces-
sitats del proveïdor, per tant, es podrà desenvolupar la integració sense cap problema
pel que fa a la seva funcionalitat.

Pel que fa a la part més tècnica, com s’ha mencionat anteriorment, XML Travelgate
també empra l’estàndard OTA per definir la seva estructura de dades, però, aquest
estàndard ha estat implementat segons la seva conveniència, igual que ha fet Spider.
Llavors, per a cada funcionalitat no empra les mateixes cridades que el proveïdor, i n’hi
ha que si, però, amb diferents paràmetres.

Pel que fa al client del projecte, XML Travelgate està connectat amb Logitravel, per
tant, té l’estàndard a seguir per connectar els diferents proveïdors que sol·liciten la seva
connexió amb aquest client.

L’intercanvi d’informació entre Logitravel i XML Travelgate també es fa amb l’es-
tàndard OTA, però, facilita la feina el fet que tal qual l’empra Logitravel és tal qual
l’empra XML Travelgate. Per tant, s’ha de definir quin serà el disseny que es farà entre
el proveïdor Spider i XML Travelgate.

Credencials

XML Travelgate no contempla la part d’usuaris tal com ho fa el proveïdor, per tant, per
poder tractar-los, emprarà el seu codi intern que relaciona un client amb un proveïdor,
el cpi d , el qual identifica de forma unívoca el client concret amb el proveïdor concret.
Aquest paràmetre relaciona cada usuari, amb el client - proveïdor al qual pertoca, i la
seva conseqüent validació.

Es defineixen dos paràmetres de usuari:

• Nom d’usuari (username): serà el camp que correspon al RequestorId de XML
Travelgate i és el nom que identifica l’usuari.

• Contrasenya (password): és un nou camp que es crearà per aquesta integració
en concret, MessagePassword i servirà per validar l’usuari.

Format dels missatges

El format dels missatges de la integració es farà seguint l’estàndard OTA, adaptant les
cridades del proveïdor, amb els paràmetres que per a ells són obligatoris segons el
funcionament del seu sistema i, si l’estructura del Push ho permet, adaptant també els
paràmetres que no ho siguin.

Primer es definirà a quin nivell es desenvoluparà cada funcionalitat:

• El mapeig dels hotels es farà a nivell d’habitació (RoomCode) i SellableProduct
(RoomCode + RatePlanCode), aquest darrer nivell és com ho defineix el Push en
el seu sistema.

• L’Inventari es farà a nivell d’habitació i tarifa (RoomCode i RatePlanCode).

• Les tarifes es definiran per habitació i l’ocupació, o ocupacions, definida dins
cada una d’ella. Si el nombre de passatgers de la reserva supera l’ocupació mà-
xima establerta entrarà en joc el paràmetre del preu per passatgers adicionals
(AdditionalGuestAmounts).
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Per realitzar cada funcionalitat s’ha decidit fer-ho amb les següents cridades, totes
elles acceptades pel proveïdor:

• Llistat del inventari:

– OTAHotelAvail

– OTAHotelRoomList
S’implementaran les dues, ja que aquestes cridades definides dins l’àmbit
de XML Travelgate s’assemblen molt a les cridades definides pel proveïdor.

• Càrrega de la disponibilitat del producte:

– OTAHotelAvailNotif

• Càrrega del preu del producte:

– OTAHotelRateAmountNotif

Al sistema del Push és necessari definir, per a la càrrega de tarifes, l’HotelCode, el
RateCode i el RoomCode, per a cada cpi d , i el proveïdor sols ho contempla en
aquesta cridada.

• Càrrega de restriccions del producte:

– OTAHotelAvailNotif

• Reserves i Cancel·lacions:

– OTAHotelResNotif: per la realització de reserves.

– OTAHotelResModifyNotif: per la cancel·lació de reserves. Aquesta cridada
no està implementada al Push, per tant, es començarà des de zero.
No es desenvoluparà la modificació de reserva, si el consumidor la vol
modificar, l’haurà d’anul·lar i llavors tornar-la a fer.

Es pot observar que la cridada per excel·lència és OTAHotelAvailNotif per a diverses
funcionalitats, ja que al Push és la forma més senzilla de fer les càrregues d’inventaris i
restriccions.

Tractament d’errors

La gestió dels errors es farà d’acord a com la fa el departament del Push. Aquest tracta-
ment ha de tipificar els errors causats per les transaccions, com també els causats per
consultes ben formades però amb dades errònies.

D’igual forma, la integració haurà de diferenciar si l’error ve del proveïdor o de la
integració, i el temps de transacció no ha de superar el màxim establert, perquè si és
així també es produirà un error de timeOut.

Els components principals d’aquesta gestió són els següents:

• ErrorCode: el codi de l’error

• ErrorType: origen de l’error

• Description: breu descripció de la causa de l’error.
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Integració

La integració es desenvoluparà en un portal amb seguretat Hypertext Transfer Protocol
Secure (HTTPS), i com el mateix nom del projecte indica, es farà en un sistema Push. Lla-
vors, el proveïdor rebrà la càrrega de notificacions de missatges des de XML Travelgate,
aquestes notificacions se li enviaran cada vegada que es faci una Reserva/Cancel·lació.

Restriccions de producte

Les restriccions que es tindran en compte per la càrrega dels productes al sistema,
seran quasi totes les que implementa el sistema del proveïdor, però sols es tractaran a
un nivell, especificat a continuació:

• Master (open/close)

– Sellableproduct

• Close to arrival

– SellableProduct

• Close to departure

– SellableProduct

• MinLOS

– SellableProduct

• MaxLOS

– SellableProduct

No s’implementaran els dos paràmetres que contempla el proveïdor de Forward-
MinStay i ForwardMaxStay, ja que a l’estructura del departament a on es desenvolupa
el projecte no es contemplen i pel proveïdor no són paràmetres obligatoris.

Paràmetres de la interfaz

La interfície del Push a on es desenvolupa la integració és una interfície en funciona-
ment, per tant, ja està estructurada i desenvolupada.
Els paràmetres que s’inclouran entre els que sol·licita el proveïdor són:

• AmountType
Tipus variable: enumerat

– AmountAfterTax

– AmountBeforeTax

• InventoryLevel
Tipus variable: enumerat

– RoomLevel
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– ProductLevel

• AgeQualifyingCode: codi de les edats dels passatgers
Tipus variable: string

– 10 = Adult, és el valor per defecte del proveïdor

• AdditionalGuestAmounts
Tipus variable: string

• TechemailAddress
Tipus variable:string

• RoomTypeIdentifier: atribut per identificar l’habitació
Tipus variable: enumerat

– InvCode: codi únic d’habitació per hotel i tarifa

• RatePlanIdentifier: atribut per identificar la tarifa
Tipus variable: enumerat

– RatePlanCode: codi únic de tarifa per hotel

2.0.4 Disseny del codi de la integració

El codi que s’implementarà pel projecte seguirà una estructura estàndard, ja que així
ho fan totes les integracions de l’empresa XML Travelgate. Quan s’implementa un
software, aquest es divideix en carpetes, per definir la seva estructura, aquesta és la que
ve definida per l’empresa. En general, i per aquest cas en concret, és:

• Connection: conté els mètodes que gestionen la connexió entre client, Logitravel,
i proveïdor, Spider. Per la part del client ja existeixen aquests mètodes, perquè
la connexió està feta i en funcionament. Per la part del proveïdor s’ha de crear
aquesta nova connexió.

• Internals: és la carpeta que contindrà la classe on es relaciona i s’estableix el
flux en la comunicació, llavors des d’aquesta es reencamina a les cridades que
pertoquin. És necessària per establir l’intercanvi de dades a nivell intern, és a
dir, les relacions que es faran dins el projecte una vegada ja s’hi ha posat en joc.
També contindrà les classes amb la informació que el proveïdor requereix, i en
l’estàndard de XML Travelgate no existeixen.

• OTA2012A: dins l’estàndard que empren totes les entitats del projecte, en l’àmbit
on aquest es desenvolupa usa uns paràmetres específics de l’empresa, però
el proveïdor en requereix d’altres. Per tant, hi haurà desenvolupades totes les
classes que s’han hagut d’implementar de forma diferent a l’estàndard, amb els
paràmetres nous que s’han hagut d’incloure, aquestes classes s’usen en altres
mètodes, ja que conformen l’estructura que tindrà la integració pel que fa al
format de missatges a adaptar, però que han hagut de modificar-se per poder
ajustar-se a les necessitats del proveïdor.
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• SPDR.cs : conté les classes que s’han hagut d’implementar per gestionar els
errors, aquesta gestió es podia adaptar a la de l’empresa XML Travelgate, però el
proveïdor requereix alguns paràmetres indispensables, per tant, s’han definit a
aquesta carpeta.

• Test i TestResults: són les carpetes on es faran els jocs de proves per verificar que
la integració funciona correctament, per totes i cada una de les funcionalitats per
les quals s’ha dissenyat.

• References: inclou totes les referències a les llibreries que emprarà la integració.
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IMPLEMENTACIÓ

Dissenyats tots els requisits de la integració, el següent pas és el desenvolupament dels
requeriments establerts per poder donar al software les funcionalitats mencionades
anteriorment. Per poder dur a terme la implementació, s’ha de conèixer sobre quines
tecnologies es farà feina, i llavors es veurà que aquesta part del projecte s’ha dividit en
tantes fases com cridades s’han desenvolupat.

3.1 Tecnologies per a la comunicació

Les tecnologies que s’han utilitzat per a la realització del projecte ja vénen definides
per l’empresa XML Travelgate, ja que és una empresa activa i té una estructura de
tecnologies, entre d’altres, a usar a cada departament.

Doncs, el projecte emprarà les tecnologies pròpies del departament a on es desen-
volupa, al Push.
Les tecnologies principals es dividiran en quatre sectors:

• Bases de Dades

• Framework, llenguatge i gestió de paquets.

• Control de versions

• Web

3.1.1 Bases de dades

L’emmagatzematge d’informació es fa amb dues bases de dades diferents, segons sigui
el tipus d’informació.

• SQL: és una base de dades relacional que emmagatzema la informació per taules.
S’empra per guardar la informació referida a l’usuari, client, proveïdor i també
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les notificacions de reserves i cancel·lacions (tant petició, Request (RQ), com
resposta, Response (RS)). Cal destacar que és molt útil a l’hora d’establir permisos
d’usuari, client i proveïdor, perquè aquests poden ser diferents i SQL permet una
gestió fàcil de tots ells.

Aquesta base de dades s’usa, sobretot, a nivell intern, per gestionar l’estructura i
informació dels clients i proveïdors.

• Redis: s’usa per guardar la informació referida al producte que carreguen els
proveïdors, és a dir, tarifes, habitacions, restriccions, ofertes, etc. dels hotels.
Hi ha diferents servidors Redis destinats a guardar informació de diferent origen
i tipologia.
El funcionament de la base de dades és per clau - valor, això vol dir que tota
la informació que es guarda es fa amb valors assignats a claus Hash, cosa que
proporciona molta rapidesa a l’hora de fer consultes, és útil perquè tant proveïdor
com client consultaran aquesta base de dades.
El proveïdor escriurà informació i el client la llegirà, i l’empresa hi té consultes
específiques i una estructura interna dins aquesta base de dades per referir-se a
restriccions i diferent informació del producte.
L’únic paràmetre que s’ha de destacar és el cpi d , és un paràmetre establert per
gestionar cada relació client - proveïdor de forma unívoca, i en el que es basa el
Push per fer tot l’intercanvi d’informació, saber entre qui fer-lo.

Tota l’estructura de la base de dades Redis, la qual ja està implementada, es troba
a [5].

3.1.2 FrameWork, llenguatge i gestió de paquets

A nivell de Framework s’emprarà .NET, ja que aquest permet un alt nivell d’interoperabi-
litat, i és independent del llenguatge amb el qual es programi, dedins dels que accepta.
Proporciona també un entorn d’execució segur i robust. Dins aquest entorn s’utilitzarà
Visual Studio, amb el llenguatge C#, aquest és útil perquè no empra punters i permet el
desenvolupament ràpid, competent i dirigir els esdeveniments. Tota la integració es
desenvoluparà amb el programa de VisualStudio 2015.

Per poder fer un ús adequat d’aquest framework s’ha usat la informació disponible
a [6], i de la mateixa manera amb el llenguatge que s’ha emprat C# amb la següent
documentació [7].

Gestió de paquets

Per qualsevol desenvolupament, una eina essencial és el mecanisme amb el qual els
desenvolupadors poden crear, compartir i utilitzar codi útil. Aquest codi es comprimeix
en paquets on es guarda el codi compilat com a una DLL.

Què és una DLL? Una DLL és una llibreria d’enllaç dinàmic. Són arxius que contenen
codi executable, el qual pot ser utilitzat per molts programes al mateix temps. D’aquesta
manera els programes s’estalvien codi i funcions que aquestes DLL’s faciliten. Per una
bona gestió d’aquestes DLL’s s’ha consultat [8].
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En el cas del Framework que s’empra a XML Travelgate, el mecanisme per compartir
codi és NuGet, que defineix com es creen els paquets en .NET, s’usen i proporciona
eines per cada rol necessari. És a dir, el paquet NuGet conté el codi compilat (DLLs),
altres arxius de codi, i una descripció on hi ha tota la informació útil per poder utilitzar
els paquets.
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El seu funcionament, cada vegada que es vol crear la DLL d’un projecte per tal de
compartir-lo, i que altres persones el puguin usar és:

Figura 3.1: Fluxe creació paquets NuGet

De la mateixa que a la secció anterior, també s’ha hagut de fer un estudi previ del
funcionament bàsic i adequat del sistema de gestió de paquets utilitzat per l’empresa,
amb l’ajuda de [9].

3.1.3 Control de versions

Per controlar les versions i el desenvolupament del software s’empra GitLab, una eina
que també serveix com a gestora dels repositoris de cada nova integració, amb un
sistema de seguiment d’errors baix la llicència de codi obert.

Aquest control de versions es fa accedint a una plataforma que ja està montada, i a
la cual, el departament corresponent, li dóna accés a qui pertoca, [10]. Igualment, el
funcionament d’aquesta plataforma s’ha fet amb cursets interns impartits a la mateixa
empresa.

3.1.4 Web

S’ha esmentat anteriorment que el departament del Push té una part d’extranet, a
on es mostren els productes que tenen carregats cada client - proveïdor. Aquesta
web es basa en el protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP), per poder transferir la
informació entre diferents serveis, XML Travelgate amb els proveïdors o amb els clients,
i pel qual sempre s’ha d’atacar a una Uniform Resource Locator (URL). Llavors per a
cada integració es crea una URL al sistema de XML Travelgate que atacaran llavors els
proveïdors. En el seu defecte, quan les dades a transmetre són dades sensibles (dades
d’usuari) s’empra la versió segura d’aquest protocol, HTTPS, ja que aquest empra un
xifrat basat en SSL/TLS de les dades.

3.2 Creació de la solució

La creació del projecte a VisualStudio 2015, es farà seguint l’estructura general mencio-
nada a l’apartat de Disseny. Llavors, s’hauran de descarregar les llibreries que empra la
integració a través de NuGet, com s’ha mencionat a l’apartat anterior. Les llibreries que
s’usaran per a la implementació són:
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• Parseigs entre tipus bàsics de variables. Aquests tipus de parseigs són útils i
necessaris perquè si s’usen altres mètodes que no estan inclosos als paquets,
quan es parsegi una variable a l’ordinador del desenvolupador i s’executi a entorn
de producció, no donin resultats diferents.

• Objectes de la OTA estàndard de l’empresa.

• Common Redis: Classe usual a on hi ha mètodes per accedir a la base de dades
Redis i poder utilitzar la informació que s’emmagatzema.

• Business Common: és una classe a on hi ha mètodes comuns propis del funcio-
nament del Push, i que són útils pels desenvolupaments de totes les integracions
i tot el funcionament del departament.

3.3 Connexió amb el HUB

La connexió amb el Hub de XML Travelgate, que és a on s’haurà de connectar la integra-
ció per poder atacar al sistema del proveïdor, es fa a través de la part de Connection de
la integració, on s’ha creat un mètode al qual se li passa per paràmetre les credencials de
l’usuari i la URL del Hub. A continuació, s’ataca al mètode Connection, d’on provenen
els paquets implementats dins l’empresa al departament corresponent per a aquest
cas, el del Hub.

3.4 Classes

El desenvolupament de les classes que formen part de la integració vénen definides
dins l’esquema que s’ha tractat a l’apartat de Disseny del codi de la integració, on
s’explica que es defineix a cada part de l’esquema. Aquestes classes s’han desenvolupat
específicament per aquest projecte i aquesta connexió entre client - proveïdor, no són
de les llibreries usuals definides dins l’empresa.

3.4.1 Connection

Per poder establir la connexió amb el Hub de l’empresa XML Travelgate com la connexió
amb el sistema del proveïdor, es defineixen dos mètodes, un per a cada comunicació.

• ConnectionManager: és el mètode a on es passen les credencials de l’usuari i la
URL a la qual atacar per poder establir la connexió.

• DoHotelResNotif: aquest mètode es cridarà quan el consumidor vulgui fer una
reserva o cancel·lar-la. En aquest moment, s’haurà d’atacar al sistema del proveï-
dor per notificar-li l’operació, i llavors ell haurà de contestar amb un string, per
donar finalment l’operació per bona i guardar-la al sistema. El mètode d’atacar al
proveïdor serà via POST al seu sistema, al qual li passarem la petició i un TimeOut,
que definirà el temps màxim per fer l’operació sense donar error.

Flux d’operacions dins el mètode:
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1. S’ha de destacar que cada petició incorpora una capçalera amb les cre-
dencials del mètode ConnectionManager, aquesta capçalera s’introdueix
picant-la a mà i passant-li aquests paràmetres.

2. Una vegada es té la capçalera montada es codificarà amb UTF8, dins un
array de bytes.

3. Es crea un objecte del tipus WebRequest, el qual estableix la connexió amb el
Hub de XML Travelgate per poder sortir cap al sistema del proveïdor. Aquest
objecte se li passa el TimeOut especificat dins un dels dos paràmetres que
rep el mètode.

4. S’incorpora a la connexió establerta l’ús de HTTP, per tant, es transforma
l’objecte WebRequest a HTTP, amb el qual ja es podrà atacar a l’altre siste-
ma.

5. S’estableix quin mètode HTTP s’utilitzarà per a la connexió, en aquest cas
el mètode POST, i en el qual se li passen les credencials i la URL.

6. Quan ja es té l’objecte HTTP muntat, es passa als mètodes d’enviar el mis-
satge i rebre la resposta. Llavors:

– Per poder fer l’intercanvi d’informació a la connexió, la petició HTTP
es ficarà dins un Stream i s’enviarà pel canal, després aquesta connexió
es tancarà.

using ( Stream postreqstream = postReq . GetRequestStream ( ) )
{

postreqstream . Write ( byteData , 0 , byteData . Length ) ;
postreqstream . Close ( ) ;

}

– S’espera rebre la resposta amb un StreamReader, el qual s’haurà de
passar pel procés contrari, perquè pugui ser analitzat pel sistema. La
resposta es transformarà a un objecte HTTP, del qual s’agafarà el camp
corresponent a Response.

using ( HttpWebResponse r e s =(HttpWebResponse ) postReq . GetResponse ( ) )
{
using ( StreamReader read=new StreamReader ( r e s . GetResponseStream ( ) ) )

{
r e t = read . ReadToEnd ( ) ;

}
}

• DoHotelResNotif:és el mètode creat específicament per a aquesta integració,
que atacarà al DoHotelResNotif, explicat amb anterioritat, encara que tinguin
el mateix nom, se li carreguen paràmetres diferents, per notificar al sistema del
proveïdor d’una notificació de reserva. Com a conseqüència, segons la resposta
del proveïdor la reserva es donarà per bona, Success, o dolenta, Error, i s’emma-
gatzemarà al sistema.
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• DoHotelResModifyNotif:de la mateixa manera que el mètode anterior, aquest
també és propi pel projecte i realitzarà les mateixes operacions, però, per fer
cancel·lacions de reserva, exactament de la mateixa manera amb les notificacions
corresponents.

3.4.2 OTA2012A

La classe més destacable entre les que engloba la carpeta OTA2012A, és la classe OTA-
POS, ja que el proveïdor, quan fa qualsevol petició al camp per identificar l’usuari,
requereix unes credencials. Aquests camps no estaven implementats a l’estructura
usual, i s’ha hagut de fer una classe per aquests paràmetres, aquesta classe hereta
de la classe genèrica de gestió d’usuari del Push, introduint un camp nou, el de la
contrasenya.
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Per tant, les altres classes que s’han programat, segons la funcionalitat, són les
següents:

1. Recuperació de disponibilitat i producte:

• OTA-HotelAvailRQ: Petició

• OTA-HotelAvailRS: Resposta

• OTA-HotelRoomListRS: Resposta

2. Càrrega de disponibilitat i producte:

• OTA-HotelAvailNotifRQ: Petició

• OTA-HotelAvailNotifRQResponse: Resposta

3. Càrrega de preus sobre producte:

• OTA-HotelRateAmountNotifRQ: Petició

4. Notificació de reserves:

• HotelReservation

5. Cancel·lació de reserves:

• OTA-HotelResModifyNotifRQ: Petició

3.4.3 Internals

• RoomInfo:classe destinada a guardar paràmetres d’informació específics segons
la tarifa i habitació, per a cada relació única entre tarifa i habitació, que el proveï-
dor necessita pel seu sistema. Aquests paràmetres no es troben a l’estàndard de
XML Travelgate, per tant, es crea una classe destinada a incorporar les especifica-
cions que falten, per poder adjudicar el seu valor corresponent. Els paràmetres
que s’han creat a aquesta classe són:

– Min: indica el nombre mínim de passatgers permesos per habitació.

– Max: indica el nombre màxim de passatgers permesos per habitació.

– RoomID: és l’identificador únic de l’habitació, correspon amb el RoomCode
de l’estàndard de XML Travelgate, el proveïdor, per segon quines cridades,
l’anomena d’aquesta manera.

– Objecte de la classe de l’estàndard guestRoom: objecte que tracta totes les
restriccions referides als passatgers de l’habitació. Hereta tots els paràme-
tres de la classe estàndard de la OTA.

– Objecte de la classe estàndard ratePlanDescrRoom: objecte per gestionar la
descripció de l’habitació, en format de text.
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• Internals: dins aquesta classe es desenvolupen tots els mètodes que s’encarre-
guen de transformar l’objecte amb el format del proveïdor, al format llegible de
XML Travelgate per guardar la informació, i llavors poder traduir-la a un format
que entengui el client. Aquesta classe s’ha dividit en regions, en funció de les
funcionalitats de cada mètode:

1. BookingEngineBuilders: són els mètodes que duen a terme la càrrega del
producte a Redis, són objectes d’una classe importada, a on hi ha desenvo-
lupat tot el que fa referència a les operacions de càrrega del producte en si
(carregar hotel, habitacions, tarifes, disponibilitat, preus) a Redis. Per poder
utilitzar-la dins la integració s’han de referenciar, per tant, en aquesta regió
es creen aquests objectes fonamentals.

– BuildBookingEngineNotif: objecte per carregar producte.

– BuildBookingEngineRetrieve: objecte per recuperar informació de pro-
ducte.

– BuildBookingEngineOnline: objecte per realitzar les reserves i can-
cel·lacions del producte.

2. Retrieve: és la regió que conté tots els mètodes que fan referència a la re-
cuperació d’informació. Aquests mètodes transformen l’objecte que arriba
(Petició) al format que entén el Push, i a continuació torna a transformar
la resposta al format que entén el proveïdor. S’ha de destacar que, també
conté els mètodes que gestionen els errors, per a cada cridada.

– BuildPOSSource: forma la part del POS de la petició, que és on s’identi-
fica l’usuari i tots els paràmetres que es requereixen per l’autenticació.

– BuildOTA-HotelRatePlanRQHotelRef: tradueix la petició que arriba del
proveïdor a la petició del Push, referint-se a una consulta d’inventari
d’un hotel.

– BuildHotelAvailRQResponse: crea la resposta a la cridada anterior amb
el format del proveïdor.

– BuildHotelAvailRQErrorResponse: classe que gestiona els errors, si n’hi
ha hagut, a la cridada d’Avail pel proveïdor.

– BuildOTA-HotelRatePlanRoomListRQ: igual que la classe BuildOTA-
HotelRatePlanRQHotelRef, però, per la cridada OTA-HotelRoomList de
la OTA.

– BuildHotelRoomListRS: construeix la resposta a la cridada anterior en
el format del proveïdor.

– BuildHotelRoomListRQErrorResponse: classe que gestiona els errors,
si n’hi ha hagut, a la cridada de RoomList pel proveïdor.

3. Notif: s’encarrega d’agrupar els mètodes que tradueixen la informació del
producte que es vol carregar al sistema. S’ha de destacar que aquests mèto-
des seran asíncrons, ja que si no el retard que es produiria seria insostenible
pel Push.

– BuildHotelAvailNotifRQAsync: transforma la petició del proveïdor de la
càrrega del producte, però, no dels preus. Per poder estructurar millor
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el codi, per a cada secció de restriccions que implementa el proveïdor,
s’han fet mètodes diferents per adaptar l’estructura, així el codi és més
compressible i clar. Per tant, podem dir que seran els següents mètodes
privats:

* BuildAvailStatusMessage: apartat de la petició que correspon a la
càrrega de restriccions per a cada habitació.

* BuildStatusApplicationControlNotif: agafa la informació de les da-
tes de quan es vol fer la càrrega, per a quina habitació i tarifa.

* BuildRestrictionStatus: construirà les restriccions (Master, Arrival i
Departure) i l’estat de cada una d’elles (si són Open o Close).

* BuildLenghtsOfStay: forma les restriccions referides al SetMinLOS
i SetMaxLOS.

– BuildHotelAvailNotifRQResponse: conforma la resposta a la càrrega del
producte anterior al format del proveïdor.

4. RateAmountNotif: seran tots els mètodes que gestionen la càrrega del preu
del producte. S’ha de destacar que per poder carregar aquests preus primer
s’ha hagut de carregar el producte i la disponibilitat d’aquest.

– BuildHotelRateAmountNotifRQ: construeix la petició de càrrega de
preu del proveïdor a l’estructura del Push. Aquesta càrrega de preu es
farà per ocupació de passatgers per a cada habitació. Com ha passat
en el cas del Retrieve, també es divideix el codi en mètodes destinats
a muntar cada part dels paràmetres de la petició, i aquests mètodes
també seran privats:

* GetCurrencyCode: obté el codi de moneda del sistema.

* BuildSellableProducts: en el Push, cada càrrega de preu amb les res-
triccions adients, es fa per SellableProduct, per tant, si es carreguen
diferents restriccions, hi haurà diferents SellableProducts.

* BuildRates: Construeix la tarifa amb els preus segons les restricci-
ons, que es faran als mètodes següents.

* BuildAdditionalGuestAmounts: conforma la informació quan es
volen afegir diferents preus a partir d’un nombre de passatgers
determinat, i per a cada un s’adjudica un preu concret.

* BuildBaseByGuestAmt: és la informació de preu base per passatger,
per a l’ocupació que es defineix en un principi.

* BuildStatusApplicationControl: indica les dates en què es carre-
guen els preus i la tarifa a la qual pertany.

– BuildHotelRateAmountNotifRS: forma la resposta a la càrrega de preus
del Push al proveïdor

– BuildHotelRateAmountNotifRSError: si aquesta càrrega ha donat er-
rors, crea una resposta amb errors de la forma adient.

5. HotelResNotif: és la cridada que s’encarregarà de fer una reserva de produc-
te. En aquesta cridada el proveïdor té dos POS, un que conté la informació
igual que al Push, i un altre que conté les credencials de l’usuari, llavors
s’ha hagut de fer un mètode que l’implementi. S’ha de destacar que dins la
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petició hi ha un camp de Status, si la reserva es fa correctament, passarà a
estar en ’confirmed’. Està format per:

– BuildHotelReservations: conté cada reserva que es fa, ja que si el client
en fa més d’una, aquestes es conformaran com a una llista.

– BuildHotelReservationType: cada reserva amb la seva informació es
traduirà en aquest mètode.

– BuildPOSSourceTypeArray: com s’ha esmentat abans, el proveïdor té
dos POS a la cridada de Reserves, per tant, el seu POS propi s’imple-
mentarà en aquesta funció.

– BuildRoomStays: construeix tota la informació de la reserva referida a
l’habitació, tarifa i hotel.

– BuildResGuests: construeix tota la informació de la reserva referida als
passatgers, amb els preus corresponents.

– BuildResGlobalInfo: informació addicional que pot introduir el prove-
ïdor. Correspondria a les condicions de quan es fa una reserva (com
per exemple les despeses si es cancel·la en funció de quan es faci, la
informació de tipus de pagament acceptats i la informació referida a
les dades personals del consumidor/a).

6. CancelModifyNotif: gestiona la part de les cancel·lacions de reserves que
s’han fet, per tant, dins aquests mètodes es farà una comprovació per saber
si la reserva que es vol cancel·lar està feta en el sistema. S’ha de destacar
que el camp de Status que es posarà a ’cancelled’.

– BuildCancelHotelResModifyNotifRQ: construeix la petició de cancel·lació
de reserva en el format del Push, comprovant que la reserva existeix a
la base de dades.

– BuildOTA-HotelResModifyNotifRS: és la resposta que dóna el sistema
després de cancel·lar una reserva traduïda al sistema del proveïdor.

– BuildCancelRSErrorResponse: és la resposta que dóna el Push, traduïda
a la resposta del proveïdor, quan aquesta ha tingut algun error.

7. CommonMethods: aquesta regió conté els mètodes globals que s’usen en
diferents regions de la integració.

– MakeTraceMessage: quan hi ha error forma una estructura que se li
passarà a un sistema de gestió d’errors.

– BuildErrorsExceptionResponse: gestiona l’error d’autenticació amb
l’username.

3.4.4 SPDR

Aquesta carpeta té una sola classe, que és la classe principal del projecte, i a través
de la qual es farà tota la interacció de canvis d’estructura. La classe s’anomena Provi-
derSPDR i hereta d’una integració genèrica, a través de la qual passen totes les integra-
cions desenvolupades al Push.

A l’igual que amb la classe Internals, també s’ha dividit la classe en diferents regions,
segons les funcionalitats. S’ha de destacar que els mètodes que es desenvolupen en
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aquesta classe són el flux d’interaccions i canvis d’estructura que es criden, ja que
l’adaptació es fa a la classe Internals.
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Doncs, primer de tot es defineix un mètode que serveix per verificar les creden-
cials del sistema abans de començar a fer qualsevol altra cosa, aquest mètode és el
Preprocess, al qual se li passa l’username i password que arriba de la petició i fa la
comprovació que siguin dades correctes per poder continuar.

Hi ha diferents regions, i a cada regió les cridades implementades seguiran el flux
de canvi d’estructures amb els procediments que es mostraran a continuació.

Regió Retrieve

• OTA-HotelAvail

Reb un OTA-
HotelAvailRQ

de LOGITRAVEL

Transforma OTA-
HotelAvailRQ en

OTA-HotelAvailRQ
de XML Travelgate

Envia la OTA-
HotelAvailRQ
al WebServi-
ce de Spider

Reb OTA-
HotelAvailRS

de SPIDER

Transforma OTA-
HotelAvailRS de

Spider a OTA-
HotelAvailRS
de Logitravel

Envia resposta
OTA-HotelAvailRS

a LOGITRAVEL

Per la consulta de quin és el producte carregat es veu el flux que seguirà l’inter-
canvi d’informació.
S’ha de destacar, que encara que a l’esquema surti des del Client fins al Proveïdor,
aquesta consulta la pot fer el proveïdor a XML Travelgate directament, per tant,
el subjecte Logitravel desapareixerà i ocuparà el seu lloc el proveïdor.
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• OTA-HotelRoomList

Reb un OTA-
HotelRoomListRQ

de LOGITRAVEL

Transforma OTA-
HotelRoomListRQ

en OTA-
HotelRoomListRQ
de XML Travelgate

Envia la OTA-
HotelRoomListRQ

al WebServi-
ce de Spider

Reb OTA-
HotelRoomListRS

de SPIDER

Transforma OTA-
HotelRoomListRS
de Spider a OTA-

HotelRoomListRS
de Logitravel

Envia res-
posta OTA-

HotelRoomListRS
a LOGITRAVEL

El mateix passa per aquesta cridada, també la pot fer el Proveïdor per veure
quin producte té carregat. Doncs també desapareixeria de l’esquema la part de
Logitravel, reemplaçada pel proveïdor.
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Regió Notif

• OTA-HotelAvailNotifRQ

Reb un OTA-
HotelAvailNotifRQ

de SPIDER

Transforma OTA-
HotelAvailNotifRQ

en OTA-
HotelAvailNotifRQ
de XML Travelgate

Càrrega de producte al sistema

Reb OTA-
HotelAvailNotifRS

de XML TRA-
VELGATE

Transforma OTA-
HotelAvailNotifRS

de XML TRA-
VELGATE a OTA-

HotelAvailNotifRS
de SPIDER

Cal distingir que, al ser un sistema Push, el proveïdor carregarà el seu producte
en XML Travelgate, i serà el responsable de la càrrega del producte al seu sistema.
Per tant, es pot veure que en aquesta cridada, el proveïdor serà qui enviï la petició
per carregar el producte i la seva disponibilitat al sistema de XML Travelgate.
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Regió RateAmountNotif

• OTA-HotelRateAmountNotifAsync

Reb un OTA-
HotelRateAmount-

NotifRQ
de SPIDER

Transforma OTA-
HotelRateAmount-
NotifRQ en OTA-

HotelRateAmount-
NotifRQ de XML

Travelgate

Càrrega dels preus del producte al sistema

Reb OTA-
HotelRateAmount-

NotifRS de XML
TRAVELGATE

Transforma OTA-
HotelRateAmount-

NotifRS de XML
TRAVEL-

GATE a OTA-
HotelRateAmount-

NotifRS
de SPIDER

A l’igual que en la cridada anterior de càrrega de producte, al carregar els preus
d’aquest mateix també serà el proveïdor qui enviï la petició de càrrega cap al
sistema de XML Travelgate, i d’igual forma serà el responsable de si vol aquests
preus al seu sistema.
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Regió ResNotif

• OTA-HotelResNotif

Consumidor fa
una reserva a

través del client
LOGITRAVEL

LOGITRAVEL
envia un OTA-

HotelResNotifRQ
a XML Travelgatea

Transforma OTA-
hotelResNotifRQ

en OTA-
HotelResNotifRQ

de SPIDER

SPIDER reb OTA-
HotelResNotifRQ

i dóna una
resposta(OK o Ko)

XML Travel-
gate reb OTA-

HotelResNotifRS
de SPIDER

Transforma OTA-
HotelResNotifRS

a OTA-
HotelResNotifRS

de XML Travelgate

Reb OTA-
HotelResNotifRS

de la reser-
va i l’envia al
consumidor

Pel que fa a les Reserves, canvia un poc l’estructura de flux de dades, ja que entra
en joc el Consumidor, qui farà la reserva a través del sistema del Client, Logitravel.
Per tant, ell/a iniciarà aquest flux de comunicació i en ell/a acabarà, passant per
totes les entitats de la comunicació.

S’han de recalcar dos camps importants en aquesta cridada, i per conseqüència
en la cridada següent, HotelResModifyNotifAsync. Aquests camps són:

– ResStatus: és el camp que indica l’estat de la reserva. Per tant, quan es du
a terme una reserva amb la cridada OTA-HotelResNotif i tot va bé aquest
estat passarà a ser Confirmed.

– Identificador de reserva: com bé indica el nom, per poder fer feina amb
les reserves i guardar-les a la base de dades és necessari que tinguin un
identificador únic, però, com s’ha mencionat en aquest procés participen
totes les entitats de la comunicació (client, XML Travelgate i proveïdor) i
cada una d’elles guarda la reserva al seu propi sistema.
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Per tant, dins la reserva apareixeran tres identificadors diferents.

* Identificador Client: id de la reserva al sistema del client.

* Identificador Internal: id de la reserva al sistema propi de XML Travel-
gate, és l’identificador amb el qual es guardaran les reserves al sistema.

* Identificador Proveïdor: id de la reserva al sistema del proveïdor.

S’ha de comentar que primer de tot, s’haurà d’establir la connexió entre els siste-
mes, de XML Travelgate i Spider, per després poder fer l’intercanvi de missatges.
Aquest establiment de connexió es fa de la manera següent:

1. S’estableixen els paràmetres següents:

a) URL: si a la configuració del proveïdor té la URL especificada, se li
adjudicarà al paràmetre.

b) Boolean si la comunicació ha estat OK

c) String que conté la petició del sistema XML Travelgate

2. Objecte de la classe CoreManager: aquesta classe serveix per extraure quina
configuració té el proveïdor.

3. Objecte de la classe ConnectionManager: és l’objecte el qual establirà la
connexió atacant a la URL que se li passa, i la configuració de l’usuari pel
que fa a les credencials, que s’ha tret amb l’objecte anterior.

4. Es muntarà la petició amb el format corresponent al proveïdor.

5. S’executarà el mètode DoHotelResNotif, explicat a l’apartat de Connection.

A partir d’aquest moment, l’intercanvi de missatges es fa de la manera habitual,
tal com es fa a la resta de cridades.

La política de XML Travelgate, pel que fa a les reserves, és que quan es fa una
reserva, aquesta es guarda a la base de dades, tant la petició com la resposta, per
a futurs problemes que hi pugui haver i poder consultar quin va ser l’estat i els
paràmetres d’aquesta petició.
Una vegada feta la reserva, el sistema enviarà una notificació indicant que ha
finalitzat el procés mitjançant un e-mail al proveïdor, a l’hotel i al mateix sistema
Push, per poder dur un control intern.
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Regió CancelResNotif

• HotelResModifyNotifAsync

Consumidor can-
cel·la una reserva
a través del client

LOGITRAVEL

LOGITRAVEL
envia un

OTA-HotelRes-
ModifyNotifRQ a
XML Travelgatea

Transforma
OTA-hotelRes-

ModifyNotifRQ
en OTA-

HotelResNotifRQ
de SPIDER

SPIDER reb
OTA-HotelRes-
ModifyNotifRQ

i dóna una
resposta(OK o Ko)

XML Travelgate
reb OTA-HotelRes-

ModifyNotifRS
de SPIDER

Transforma
OTA-HotelRes-
ModifyNotifRS

a OTA-HotelRes-
ModifyNotifRS de

XML Travelgate

Reb OTA-
HotelRes-

ModifyNotifRS de
la reserva i l’envia

al consumidor

De la mateixa manera que es fa una reserva es pot cancel·lar, aquesta és la funci-
onalitat de la cridada HotelResModifyNotifAsyn. L’intercanvi d’informació parti-
ciparan les mateixes entitats, i amb el mateix ordre de processos pel que fa a les
peticions i respostes, amb un primer procés d’establiment de connexió.

Com s’ha esmentat a la cridada ResNotif, quan es treballa amb reserves hi ha dos
camps destacables. En aquest cas els canvis que experimentaran seran:

– ResStatus: passarà de l’estat Confirmed a Cancelled.

– Identificador de reserva: en aquest cas quan s’envia la petició de can-
cel·lació de reserva s’enviaran els tres identificadors, el del client, l’intern i el
del proveïdor, perquè cada entitat pugui identificar la reserva al seu sistema
i la canviï a l’estat de Cancelled. Però, per l’interés del projecte, quan es
contesta a aquesta petició, la resposta sols contindrà l’identificador intern,
ja que en la resposta que donarà la integració sols canvia l’estat de la reserva
al sistema del Push, i ho farà mitjançant aquest identificador.
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XML Travelgate, de la mateixa forma que amb reserves, també guarda les can-
cel·lacions en la seva base de dades, per possibles problemes.
I, d’igual forma, també enviarà un mail de notificació de què la reserva s’ha can-
cel·lat. Tant al mail del proveïdor, com al de l’hotel, com al del mateix sistema
Push.

3.5 Servei pel proveïdor

El projecte no finalitza amb el desenvolupament de la integració, una vegada desen-
volupada amb la corresponent verificació del funcionament, s’ha d’implementar el
servei pel proveïdor, perquè així aquest pugui emprar el software una vegada passi a
producció.

Perquè tots els desenvolupaments, tant de client com de proveïdor, puguin passar
a producció i ser emprats per les entitats respectives, s’han d’englobar dins un dels tres
projectes que engloba aquest àmbit dels serveis a producció al departament del Push:

• WSClient: conté tots els desenvolupaments a nivell de clients.

• WSProvider: conté tots els desenvolupaments a nivell de proveïdors.

• HubPushWeb: conté els desenvolupaments que es fan a la Web Extranet del
Push, que relaciona el client amb el proveïdor.

Per aquest projecte interessa per aquest projecte la part del proveïdor, és per a qui
es munta la integració, per tant, s’aprofundirà en aquest.

3.5.1 Servei WSProvider

Dins aquest projecte hi ha desenvolupats tots els serveis de les integracions que s’han
fet a nivell de proveïdors. Quan una integració està feta, s’ha de crear el seu servei web
dins aquest projecte, perquè serà el que es posi en producció amb cada integració nova
dins incorporada.

Per poder desenvolupar el servei web de Spider, s’ha creat una carpeta per aquest
desenvolupament dins WSProvider. Aquesta carpeta, seguint l’estructura de tota la
resta de projectes, estarà formada per:

• Spider

• ISpider

• Spider.csv

Spider

La classe Spider contindrà les diferents cridades que implementa la integració, però,
sols crea un objecte Web per a cada cridada que té la integració. Indicant quin objecte
espera rebre aquesta cridada, i quin objecte retornarà com a resultat.

Llavors, reencaminarà a la classe ISpider, segons la cridada que pertoqui, i al mètode
conseqüent.
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Cal destacar que, el servei es muntarà per a totes les cridades menys per la cridada
de reserva i cancel·lació, ja que aquestes dues cridades serà el Push qui atacarà en
primer lloc al sistema del proveïdor, i llavors es farà l’intercanvi corresponent, per tant,
ni el client ni el proveïdor atacaran al sistema de XML Travelgate.

La primera passa al rebre una petició des de la WebService. L’estructura de cada
cridada en el servei és la següent:

[ System . ServiceModel . OperationContractAttribute
( Action ="NOMCRIDADA" , ReplyAction=" * " ) ]

ResultObject <Task<XTG. HubPush . Hotel . Provider . Business .
SPDR. OTA2012A .NOMRESULTOBJECT>>

NOMCRIDADAINTEGRACIÓ
(XTG. HubPush . Hotel . Provider . Business .SPDR.
OTA2012A .NOMOBJECTAREBRE)

Els paràmetres que aniran canviant en funció de quina cridada faci referència la
petició de la WebService:

• NOMCRIDADA: el nom que se li adjudica a la cridada, des del punt de vista del
servei de la web.

• NOMRESULTOBJECT: objecte que s’espera rebre quan s’executi la cridada des
de la integració.

• NOMCRIDADAINTEGRACIÓ: nom de la cridada a la qual es reencaminarà de la
classe ISpider.

• NOMOBJECTAREBRE: objecte que espera rebre la integració, és a dir, quina
petició espera la cridada de la integració per a la qual donarà resposta.

ISpider

Aquesta classe és a la qual es reencaminen les peticions des de la web, com s’ha es-
mentat, a la classe anterior, totes les peticions que arriben es reencaminen segons el
nom d’aquesta petició. Cada petició tindrà un nom (el nom de la cridada) que serà
exactament igual al nom del mètode que s’implementi a aquesta classe.

En general, la classe ISpider, quan rebi una petició de servei d’una de les cridades,
agafarà aquesta petició, i llavors establirà el servei a través de la integració, la qual li
retornarà un objecte del tipus esperat.

L’estructura de cada mètode pot variar en funció de les necessitats d’aquest, l’única
cosa important és que, dins cada mètode es reencaminarà al mètode de la integració,
per tant, el nom a introduir ha de ser exactament el mateix perquè s’estableixi el servei.
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Spider.csv

A diferència de les altres dues classes Spider.csv és un fitxer per exportar la informació
de configuració del proveïdor en concret de la base de dades, i també conté la URL a la
qual s’ha d’atacar per poder aixecar el servei.

En termes generals, és un fitxer de text que conté informació de configuració del
servei específic pel proveïdor.
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JOC DE PROVES I CERTIFICACIÓ

Una vegada s’ha finalitzat la implementació del software, s’ha de poder validar el funci-
onament de la integració, i per fer aquestes comprovacions hi ha diferents processos
a considerar. Aquest apartat es divideix en joc de proves i certificació, ja que són dos
conceptes diferents, però, per validar el correcte funcionament del projecte ambdues
són necessàries.

• Joc de proves: correspon a totes les proves que ha fet la desenvolupadora, a
nivell local, per provar que les cridades de la integració funcionen correctament
a aquest nivell, quan la integració encara no es passa a producció.

• Certificació: és la validació del projecte quan la integració ja es posa en produc-
ció. Hi ha una sèrie de passes a seguir definides per l’empresa, tant la de XML
Travelgate com la del proveïdor Spider.

4.1 Joc de proves

Per poder desenvolupar les proves adients i veure el funcionament de la integració, s’ha
creat dins el projecte una carpeta de Test, a on hi ha diferents classes del tipus Test,
aquesta és una classe que té implementada el VisualStudio, amb un format adie per fer
proves damunt un projecte. Per tant, la carpeta de Test del projecte està formada per:

• UniTest-HotelAvail

• UniTest-HotelAvailNotif

• UniTest-HotelRateAmountNotif

• UniTest-ResNotif

• UniTest-ResModifyNotif
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4. JOC DE PROVES I CERTIFICACIÓ

• UniTest-HotelRoomList

Com es pot observar hi ha un test per a cada cridada que s’ha implementat al
projecte, i s’analitzaran les proves que s’han fet per a cada una d’elles.

Per poder fer aquestes proves s’ha de crear un client de Test i un provider de Test
a on poder carregar un hotel de prova amb les habitacions i tarifes de prova que es
desitjin. Per tractar totes les comprovacions del funcionament de les integracions,
corregir errors, etc. al departament de Push hi ha un ClientTest i ProviderTest destinats
a fer totes aquestes validacions per qualsevol persona del departament. Doncs, per fer
les proves es faran amb aquest client i proveïdor:

• ClientTest : CTEST (correspon al codi del client)

• ProviderTest: PTEST (correspon al codi del proveïdor)

Altres paràmetres que s’han creat, previs a fer les proves, per poder dur a terme una
correcció adequada del codi són:

• Hotel Test 3 (Porto Cristo): 23 (correspon al codi de l’hotel, l’id)

• Habitació Standard: STD (correspon al codi de l’habitació)

• Tarifa Irene Rate: IRE (correspon al codi de la tarifa)

• Usuari amb les seves credencials:

– Username: UserSpider

– Password: ire1234567

Una vegada ja es té creat tot el producte necessari sobre el qual fer les proves, es
pot prosseguir a la verificació de cada cridada, tant pel que fa a la petició - resposta,
com també a través de la web del Push, on es mostra el producte que es va carregant a
través de les peticions - respostes, o directament a través de la web.

Es pot fer la comprovació que la informació s’ha carregat correctament al sistema a
través de la web. Per tant, fem la comprovació i s’observa que tot ha anat bé:

Figura 4.1: Visió del producte a la web
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UniTest-HotelAvail

Es comprovarà la funcionalitat de consultar l’inventari d’un hotel. S’ha de tenir en
compte que, la petició pot venir errònia, però en el joc de proves totes les peticions que
es mostraran seran peticions amb els paràmetres correctes. Llavors, també es mostrarà
una resposta errònia i es comentarà el cas pel qual s’ha produït l’error.
Per tant, la petició que arribarà a la integració tindrà la següent forma:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−8" ?>
<OTA_HotelAvailRQ
xmlns:xsi = " h t t p : / /www.w3. org /20 01/XMLSchema−instance "
xmlns:xsd = " h t t p : / /www.w3. org /20 01/XMLSchema">

<POS>
<Source>

<RequestorID ID = " UserSpider "
MessagePassword = " irene1234567 "
Type = " 13 " / >

< / Source>
< /POS>
<AvailRequestSegments>

<AvailRequestSegment>
<HotelSearchCriteria>

< Criter ion >
<HotelRef HotelCode = " 23 " / >

< / Cri ter ion >
< / HotelSearchCriteria>

< / AvailRequestSegment>
< / AvailRequestSegments>

< / OTA_HotelAvailRQ>

Com es pot veure a la petició, la cridada és OTA-HotelAvailRQ, és una petició de
l’inventari de l’hotel 23, amb la part del POS a on s’introdueixen les credencials de
l’usuari.
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La resposta haurà de ser el producte que té carregat aquest hotel, amb els paràme-
tres que inclou aquesta cridada.

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−8" ?>
<OTA_HotelAvailRS
xmlns:xsi=" h t t p : / /www.w3. org /2 001/XMLSchema−instance "
xmlns:xsd=" h t t p : / /www.w3. org /2 001/XMLSchema"
xmlns=" h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 ">

<Success / >
<RoomStays>

<RoomStay>
<RoomTypes>

<RoomType RoomTypeCode ="STD">
<Occupancy MinOccupancy ="1"MaxOccupancy ="2" / >
<RoomDescription Name =" Standard " / >

< / RoomType>
< / RoomTypes>
<RatePlans>

<RatePlan RatePlanCode =" IRE ">
<RatePlanDescription Name =" IreneRate " / >

< / RatePlan>
< / RatePlans>

< / RoomStay>
< / RoomStays>

< / OTA_HotelAvailRS>

Es pot observar que la resposta conté el producte que s’ha carregat en un primer
moment, com es comenta abans d’aquesta secció, amb els paràmetres adicionals que
s’han implementat, com el cas de l’ocupació de l’habitació, tant la mínima com la
màxima. Per tant, queda verificada el funcionament d’aquesta cridada.
De la mateixa manera també s’ha hagut de comprovar què fa la integració si les dades
introduïdes no són correctes. Entre altres, s’ha provat pel cas de què l’hotel introduït
no existeix, per tant, la resposta és:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelAvailRS
xmlns:xsi=" h t t p : / /www.w3. org /2 001/XMLSchema−instance "
xmlns:xsd=" h t t p : / /www.w3. org /2 001/XMLSchema"
xmlns=" h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 ">

<Errors>
<Error Code="2" Type=" 13 " ShortText=" HotelCode not found "
</ Error>

< / Errors>
< / OTA_HotelAvailRS>
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UniTest-HotelAvailNotif

La petició a la funcionalitat de càrrega de disponibilitat del producte té la forma següent:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelAvailNotifRQ
xmlns:xsi = " h t t p : / /www.w3. org /20 01/XMLSchema−instance "
xmlns:xsd = " h t t p : / /www.w3. org /20 01/XMLSchema"
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 ">

<POS>
<Source>

<RequestorID ID = " UserSpider "
MessagePassword = " irene1234567 "
Type = " 13 " / >

< / Source>
< /POS>
<AvailStatusMessages HotelCode = " 23 ">

<AvailStatusMessage BookingLimit = "5">
<StatusApplicationControl

S t a r t = "2018−02−13"
End = "2018−02−17"
RatePlanCode = "STD"
InvTypeCode = "STD"
Mon = " true "
Tue = " true "
Weds = " true "
Thur = " true "
Fri = " true "
Sat = " true "
Sun = " true " / >

< R e s t r i c t i o n S t a t u s R e s t r i c t i o n = " Master "
Status = " Close " / >

< / AvailStatusMessage>
< / AvailStatusMessages>

< / OTA_HotelAvailNotifRQ>

Cal remarcar que aquesta funcionalitat s’encarrega de carregar disponibilitat per
un hotel, tarifa i habitació, entre unes dates concretes, tal com es pot veure a la petició.
La càrrega d’aquesta disponibilitat es fa amb el paràmetre BookingLimit, que indica
quantes habitacions hi ha disponibles per a aquestes dates, amb la resta de restriccions
que es carreguen en la petició.
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La resposta obtinguda per aquesta petició ha estat un OK amb l’estructura que es
mostra a continuació:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelAvailNotifRS
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
TimeStamp = "2018−02−21T11:40:43+01 :00 "
EchoToken = " 5936549 cf3598 "
Version = " 1.0 ">

<Success / >
< / OTA_HotelAvailNotifRS>

És destacable que en la resposta apareixen uns paràmetres que a l’anterior cridada
no apareixien. Això és causa de què en aquest cas es fa una càrrega de producte al
sistema, per tant sempre que s’interactuï amb el sistema, s’enviaran les següents tags
en la resposta:

• TimeStamp: indica en quin moment s’ha fet la petició - resposta, i la zona horària
des de la qual s’ha fet respecte al gmt.

• EchoToken: ofereix la seguretat respecte a l’autenticació d’usuari.

• Version: quina és la versió que s’usa de la OTA

Una vegada s’ha fet l’intercanvi de peticions XML, s’ha de verificar que realment
s’ha carregat el producte per a aquestes dates. Per poder fer-ho s’usa la web del Push, a
l’apartat del Calendar, on es pot veure el producte que s’ha carregat tal com es mostra a
continuació:

Figura 4.2: Disponibilitat producte a la web

Llavors, es pot dir que la funcionalitat d’aquesta cridada queda verificada comple-
tament.
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UniTest-HotelRateAmountNotif

De la petició per carregar els preus del producte cal dir que per poder carregar aquests
preus, abans s’ha hagut de carregar disponibilitat, si no donaria error en la càrrega.

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ
xmlns:xsi = " h t t p : / /www.w3. org /20 01/XMLSchema−instance "
xmlns:xsd = " h t t p : / /www.w3. org /20 01/XMLSchema">

<POS>
<Source>

<RequestorID ID = " UserSpider "
MessagePassword = " irene1234567 "
Type = " 13 " / >

< / Source>
< /POS>
<RateAmountMessages HotelCode = " 23 ">

<RateAmountMessage>
<StatusApplicationControl
S t a r t = "2018−02−13"
End = "2018−02−17"
RatePlanCode = " IRE "
InvTypeCode = "STD" / >
<Rates>

<Rate>
<BaseByGuestAmts>

<BaseByGuestAmt
AmountAfterTax = " 60.00 "
CurrencyCode = "EUR"
NumberOfGuests = "1"
AgeQualifyingCode = " 10 " / >

< / BaseByGuestAmts>
<AdditionalGuestAmounts>

<AdditionalGuestAmount
AgeQualifyingCode = " 10 "
Amount = " 30.00 "
CurrencyCode = "EUR" / >
<AdditionalGuestAmount
AgeQualifyingCode = "8"
Amount = " 15.00 "
CurrencyCode = "EUR" / >

< / AdditionalGuestAmounts>
< / Rate>

< / Rates>
< / RateAmountMessage>

< / RateAmountMessages>
< / OTA_HotelRateAmountNotifRQ>
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Es pot dir que el paràmetre AgeQualifyingCode és 10 per a preus d’adults i 8 per a
preus de nins i nines. Però, es veu que hi ha dos tipus de càrrega per passatgers:

• BaseByGuestAmts: es tracta del preu pels passatgers que s’han establert com a
ocupació base per l’habitació.

• AdditionalGuestAmounts: es refereix al preu dels passatgers quan el nombre
d’aquests supera l’ocupació base.

La resposta a aquesta petició tindrà la mateixa forma que la resposta a la cridada
AvailNotif, però canviant el nom de la cridada.

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
TimeStamp = "2018−02−21T11:55:37+01 :00 "
EchoToken = " 5936549 cf3598 "
Version = " 1.0 ">

<Success / >
< / OTA_HotelRateAmountNotifRS>

Una vegada s’ha pogut corroborar que l’intercanvi de peticions per a aquesta funci-
onalitat és correcte, es passa a verificar-ho a través de la web, on es poden veure, també
a l’apartat del Calendar, els preus carregats.

Figura 4.3: Tarifes producte a la web
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Al Calendar apareixen els preus correctament, es tracten diferents tipus d’ocupaci-
ons, però si s’ha de dir que per aquest producte s’ha carregat com a ocupació base sols
l’ocupació per a 1 adult, i ho fa de la següent manera:

• 1-0-0: ocupació per a 1 adult –> el preu correspon al preu de BaseByGuestAMT

• 1-2-0: ocupació per a 1 adult i 2 nins/es –> el preu correspon a la suma del preu
de BaseByGuest + 2 * Preu d’AdditionalGuest, pel cas de nins/nines.

• 2-0-0: ocupació per a 2 adults –> no s’ha carregat preu per a dos adults.

• 3-0-0: ocupació per a 3 adults –> el preu total per a tres adults correspon al preu
del passatger base més el preu de dos passatgers addicionals d’adults.

Es pot dir que la cridada de càrrega de preus queda validada.

UniTest-ResNotif

La funcionalitat de reservar i cancel·lar no es pot provar fins a no tenir una URL a la
qual atacar del sistema del proveïdor. Ja que s’ha d’establir una connexió entre XML
Travelgate i el proveïdor Spider, cada vegada que es notifica la reserva o cancel·lació,
com s’ha pogut veure en la part d’implementació d’aquesta cridada.

Per tant, per poder comprovar que la cridada funciona tal com s’ha especificat
es podran fer una sèrie de proves per comprovar quins aspectes del flux d’intercanvi
d’informació són correctes, però, sols quan estigui en producció es podrà verificar per
complet.

Com s’ha explicat a l’apartat de Servei, el flux d’intercanvi d’informació a la cridada
de reserva la inicia el Push, per tant, serà qui munti la petició en un primer moment
segons el format que espera el proveïdor. A continuació apareix una petició per aquesta
cridada, dividida fins al POS que s’ha vist que es fa a tota la resta de peticions de la
integració, i seguida de tota la resta d’informació pel format d’aquesta funcionalitat:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelResNotifRQ
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
TimeStamp = "2018−02−21T14:40:43+01 :00 "
EchoToken = " 5936549 cf3598 "
Version = " 1.0 ">
<POS>

<Source>
<RequestorID ID = " UserSpider "
MessagePassword = " irene1234567 "
Type = " 13 " / >

< / Source>
< /POS>
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<HotelReservations>
<HotelReservation
ResStatus="Book"
CreateDateTime="2018−02−21T14:41:43+01 :00 "
LastModifyDateTime="2018−02−21T14:41:43+01 :00 ">
<POS>

<Source>
<ResquestorID ID=" IDReservaIntern " Type=" 22 " / >
<BookingChannel Type="7">

<CompanyName>ClientCode< /Companyname>
< / BookingChannel>
< / Source>

< /POS>
<RoomStays>

<RoomStay RoomStauStatus="Book">
<RoomTypes>

<RoomType RoomID ="STD" IsRoom="1">
<RoomDescription Name =" Standard " / >

< / RoomType>
< / RoomTypes>
<RoomRates>

<RoomRate E f f e c t i v e D a t e ="2018−13−02"
ExpireDate="2018−17−02"
RatePlanID=" IRE ">
<Rates>

<Rate E f f e c t i v e D a t e ="2018−13−02"
ExpireDate="2018−17−02">

<Base CurrencyCode="CHF"
AmountBeforeTax=" 60.00 " / >
<AdditionalGuestAmount
NumberOfGuests="2"
AgeOfQualifiyngCode=" 10 "
AmountBeforeTax=" 30.00 ">
<Total CurrencyCode="CHF"
AmountBeforeTax=" 120.00 " / >

< / Rate>
< / Rates>
<RoomRateDescription>

<Text>IreneRate< / Text>
< / RoomRateDescription>
< / RoomRate>

< / RoomRates>
< / RoomStay>

< / RoomStays>
< / HotelReservation>

< / HotelReservations>
< / OTA_HotelResNotifRQ>
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Doncs, aquesta serà la forma que tindrà la petició que enviarà el sistema de XML
Travelgate cap al sistema del proveïdor. Com s’ha dit, aquesta cridada sols es pot provar
quan la integració ja està en producció, i no és el cas. Actualment està a la cua perquè
es revisi i es pugi a producció amb el proveïdor. Per tant, es mostrarà el format que
tindrà la resposta que es rebi i la que es guardi a la base de dades:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelResNotifRS
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
TimeStamp = "2018−02−21T16:15:17+01 :00 "
EchoToken = " 5936549 cf3598 "
Version = " 1.0 ">

<Success / >
<HotelReservations>

<HotelReservation>
<HotelReservationIDs>

<HotelReservationID
ResID_Value=" IDReservaProveïdor "
ResID_Type=" 40 ">
<HotelReservationID
ResID_Source=" IDReservaIntern "
ResID_SourceContext=" ClientCode "
ResID_Value=" IDReservaIntern "
ResID_Type=" 14 ">

< / HotelReservationIDs>
< / HotelReservation>

< / HotelReservations>
< / OTA_HotelResNotifRS>

Els paràmetres que s’han de tenir en compte són:

• ResID-Value: serà l’identificardor de la reserva al sistema de l’entitat que pertoqui
segons el següent paràmetre.

• ResID-Type: és un nombre que segons el valor indicarà a qui pertanyen els valors
que engloba la secció.

– 40: aquest nombre indica que tots els paràmetres continguts fan referència
al sistema del proveïdor.

– 14: significa que els paràmetres faran referència a les dades del sistema
intern del Push.

• ResID-Source i ResID-SourceContext: són paràmetres que identifiquen qui és el
client en aquest procés de reserva.
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UniTest-ResModifyNotif

Com que no es pot fer una reserva en el sistema, no es podrà cancel·lar aquesta mateixa,
per tant, queda a l’espera que es pugi a producció per validar aquesta cridada.

L’únic que si es pot veure, és la forma que tindrà la petició i resposta d’aquesta
cridada:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelResModifyNotifRQ
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
TimeStamp = "2018−02−21T17:40:43+01 :00 "
EchoToken = " 5936549 cf3598 "
Version = " 1.0 ">
<POS>

<Source>
<RequestorID ID = " UserSpider "
MessagePassword = " irene1234567 "
Type = " 13 " / >

< / Source>
< /POS>
<HotelResModifies>

<HotelResModify
ResStatus=" Cancel "
CreateDateTime="2018−02−21T15:41:43+01 :00 "
LastModifyDateTime="2018−02−21T14:41:43+01 :00 ">
<POS>

<Source>
<ResquestorID ID=" 3649021 " Type=" 22 " / >
<BookingChannel Type="7">

<CompanyName>TTOOL< /Companyname>
< / BookingChannel>
< / Source>

< /POS>
.
. ( Mateix contingut que la p e t i c i ó de reserva )
.

< / HotelResModify>
< / HotelResModifies>
< / OTA_HotelResNotifRQ>
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Llavors, s’obtendrà la resposta següent:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelResModifyNotifRS
xmlns = " h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
TimeStamp = "2018−02−21T17:55:17+01 :00 "
EchoToken = " 5936549 cf3598 "
Version = " 1.0 ">
<HotelResModifies>

<HotelResModify ResStatus=" Cancelled ">
<ResGlobalInfo>

<HotelReservationIDs>
<HotelReservationID

ResID_Date="2018−02−21T16:55:17 "
"+01 :00 "
ResID_SourceContext=" Hotel−Spider "
ResID_Type=" 40 ">
ResID_Value=" IDConfirmacióSpider "
<HotelReservationID
ResID_Date="2018−02−21T17:55:17 "
"+01 :00 "
ResID_Source=" IDReservaIntern "
ResID_SourceContext=" ClientCode "
ResID_Type=" 14 "
ResID_Value=" IDReservationIntern ">

< / HotelReservationIDs>
< / ResGlobalInfo>

< / HotelResModify>
< / HotelResModifies>
<Success>< / Success>
< / OTA_HotelResModifyNotifRS >

Es pot veure que en la resposta estan tots els paràmetres que identifiquen de forma
unívoca una reserva en el sistema, tant en el sistema del proveïdor, com en el sistema
de XML Travelgate, i l’estat de la reserva ha canviat a Cancelled.

La secció de reserves (reserva i cancel·lació) queda pendent de validar, pel que s’ha
comentat anteriorment, fins que la integració no estigui en producció no es podrà
verificar el funcionament, sols tenir una idea del que es rebrà del sistema del proveïdor
arran de que el sistema del Push faci la petició d’ambdues cridades. Tal com es mostra
en les regions de codi corresponents.

UniTest-HotelRoomList

La cridada d’HotelRoomList serveix per donar resposta a la mateixa funcionalitat que
la cridada HotelAvail, per tant, l’únic que canviarà entre ambdues és l’estructura, com
podem veure a continuació:
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<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−8" ?>
<OTA_HotelRoomListRQ
xmlns:xsi=" h t t p : / /www.w3. org /2 001/XMLSchema−instance "
xmlns:xsd=" h t t p : / /www.w3. org /2 001/XMLSchema"
xmlns=" h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 ">

<POS>
<Source ISOCountry="ES">

<RequestorID ID=" UserSpider "
ID_Context=" irene1234567 " / >

< / Source>
< /POS>
<HotelRoomLists>

<HotelRoomList HotelCode=" 23 " / >
< / HotelRoomLists>

< / OTA_HotelRoomListRQ>

D’igual forma que la petició es diferencia en l’estructura, ho farà la resposta:

<?xml version=" 1.0 " encoding=" utf−16" ?>
<OTA_HotelRoomListRS
xmlns=" h t t p : / /www. opentravel . org /OTA/2003/05 "
Version=" 1.0 "
TimeStamp="2015−11−25T14:03:12+01 :00 "
CorrelationID=" 00Q5655b19087479">

<Success>< / Success>
<HotelRoomLists >
<HotelRoomList HotelName=" HotelTest3 " HotelCode=" 23 ">

<RoomStays>
<RoomStay>

<RoomTypes>
<RoomType isRoom=" true " RoomID="1">

<Occupancy MinOccupancy="1" MaxOccupancy="2" / >
<RoomDescription Name=" Standard " / >

< / RoomType>
< / RoomTypes>
<RatePlans>

<RatePlan RatePlanCode=" IRE ">
<RatePlanDescription Name=" IreneRate " / >

< / RatePlan>
< / RatePlans>

< / RoomStay>
< / RoomStays>

< / HotelRoomList>
< / HotelRoomLists>
< / OTA_HotelRoomListRS>
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Per tant, aquesta cridada queda verificada amb l’intercanvi de peticions, ja que a la
web surt el mateix que es mostra a la verificació de l’HotelAvail.

Al verificar aquestes dues cridades, HotelAvail i HotelRoomList, es pot dir que la
funcionalitat de demanar l’inventori d’un hotel queda completament validada.

4.2 Certificació

La certificació del projecte es farà per validar el correcte funcionament de la integració,
una vegada s’ha verificat el funcionament d’aquesta a nivell local, amb totes les entitats
implicades.

Al tractar totes les parts implicades s’ha de crear un usuari per a cada una de les
parts, així podran comprovar quin és aquest funcionament i si és tal com es desitjava.
Aquests usuaris creats són els següents, d’entre els quals es pot veure l’usuari que s’ha
emprat per fer el joc de proves i, en definitiva l’usuari que s’ha emprat per fer tota la
validació a nivell intern del departament Push.

Figura 4.4: Usuaris per la certificació completa

S’ha de tenir en compte que aquesta certificació és la que farà XML Travelgate, ja
que la que fa el proveïdor és per la seva part, i seguirà les seves regles de verificació.

Per poder començar la certificació és necessari crear un hotel pilot entre el client i
el proveïdor reals, no els que s’han emprat entre el client i proveïdor de test, a on llavors
podran verificar tant XML Travelgate com el proveïdor el funcionament de la integració.

Per tant, els paràmetres d’aquest nou hotel pilot i per poder fer la certificació seran:

• Client: TTOOL (correspon al codi de Logitravel)

• Proveïdor: SPDR (correspon al codi del proveïdor)

• Hotel Pilot: Hotel Test 3 (Porto Cristo)

– HotelCode = 23
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• Tarifa: STD

• Habitació: STD

La certificació del projecte seguirà una estructura que ja està definida al departa-
ment a on s’ha desenvolupat la integració, i aquesta és:

1. Certificació notificacions del Push: s’haurà de carregar una tarifa, amb una habi-
tació a l’hotel pilot, 23.

S’haurà de definir el tipus d’ocupació de l’habitació. Es pot definir a través de la
web, i l’ocupació serà de la següent manera

Figura 4.5: Ocupació de l’habitació

Doncs, l’ocupació que s’ha definit i es pot veure a la web és:

• Ocupació estàndard = 2

• Ocupació per habitació = 2-0-0 i 1-2-0
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Aquesta vegada es pot veure a la web que el client i proveïdor reals ja tenen
carregat el producte per fer la certificació.

Figura 4.6: Producte de l’hotel Pilot

2. Certificació de recuperació Push: una vegada s’ha fet el pas anterior, es compro-
varà que s’ha creat i s’ha pujat la informació recuperant aquesta mateixa.

3. Certificació de la disponibilitat validada usant l’Extranet de XML Travelgate: l’ob-
jectiu d’aquest pas és verificar que les notificacions anteriors, de Disponibilitat i
Tarifes utilitzades pel proveïdor, siguin correctes utilitzant l’extranet XML Travel-
Gate, es pot verificar mitjançant el Calendar de la web, a on apareix el producte
carregat amb totes les restriccions.

4. Comprovació de confirmacions i cancel·lacions de reserves: El propòsit d’aquest
pas és comprovar que les reserves realitzades per XML TravelGate i / o Client
siguin correctes utilitzant les dades carregades anteriorment pel proveïdor. Però,
aquesta passa quedarà a l’espera de què l’integació es pugi a producció.

4.2.1 Certificació del proveïdor

Perquè el projecte finalitzi, el proveïdor també haurà de fer la certificació d’aquest, i la
farà damunt l’hotel Pilot que s’ha creat. No tenen un procés de certificació establert en
si, sols unes passes a seguir per comprovar que el projecte desenvolupat per XML Tra-
velgate dóna el resultat que ells esperen i l’acordat prèviament, durant tot el seu procés
de certificació la desenvolupadora haurà d’estar disponible per possibles problemes o
canvis que desitgi el proveïdor.
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Les pases que inclouen a la desenvolupadora són:

• Creació d’un test en el seu sistema, perquè XML Travelgate pugui fer proves i
validar la integració. Aquest test el creen després d’haver acordat les condicions
entre les dues parts.

• Creació d’un Hotel Pilot que es connecta i es valida a nivell real, per comprovar
que tot funciona, tant tarifes, inventaris, restriccions, i reserves –> Empraran
l’hotel pilot 23

• Després d’un període de temps que l’hotel pilot funciona sense cap problema
certifiquen que la integració és correcta i la començaran a emprar de forma real,
per a tots els hotels i amb el client Logitravel.

Per tant, la certificació per la part del proveïdor, tardarà un temps segons el nombre
de canvis que desitgin o es doni algun problema.

4.3 Manteniment

Una de les tasques que s’ha de fer de manera periòdica per comprovar l’estat en què es
trobarà la integració quan estigui l’hotel Pilot en funcionament, i posteriorment s’activi
la integració per client - proveïdor, és la consulta del Dashboard.

El DahsBoard és un sistema de monitoratge que proporciona estadístiques de gran
quantitat d’informació i on es filtra aquesta informació segons els paràmetres que es
desitja consultar.

Aquest sistema de control mostra les transaccions fallides i les exitoses, organitzant-
les segons la funcionalitat (disponibilitat, valoració i reserva). També mostra a quina
part de la comunicació entre les entitats (Logitravel –> XML Travelgate –> Spider) s’ha
produït l’error, indicant-ho en percentatge de transaccions.

Una vegada l’hotel Pilot estigui en funcionament s’haurà de prestar especial atenció
als tres paràmetres del DashBoard, ja que:

• Disponibilitat: aquest nombre d’errors és comú que sigui alt, ja que un error
de disponibilitat es pot produir per molt de factors (el comprador/a introdueix
valors incorrectes al paràmetre de cerca, les opcions que es desitgen ja no estan
disponibles...) El problema estirà quan el percentatge d’errors superi el 60%. On
s’hauran d’analitzar les traces errònies per veure quina ha estat la causa de l’error,
i si ha estat per part del desenvolupament que s’ha fet del projecte.

• Valoració: són els errors que es corresponen al moment en què el comprador/a
es troba a la fase de pre-compra, pot passar que tardi molt en reservar i quan ho
vulgui fer els preus hagin canviat, llavors es produirà un error. Quan el percentatge
d’aquesta part supera el 30% és quan s’ha d’investigar la causa, mirant les traces
que han causat l’error o contactant amb el proveïdor per si ha succeït alguna cosa
a tenir en compte per la seva part.

• Reserva: aquesta part mostra tot i cada una de les reserves fallides, per tant, per
a qualsevol registre d’error s’ha d’analitzar amb atenció i actuar en conseqüència
al que s’analitzi de forma immediata.
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Si l’anàlisi d’aquest sistema sobre l’hotel Pilot no dóna errors considerables, es dirà
que el projecte ha finalitzat correctament, i llavors, es posarà a disposició del consumi-
dor. Però, sempre prestant atenció al DashBoard per si es donen futurs problemes.
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CONCLUSIONS

Les millores als mètodes de transport durant els darrers anys, han permès a les persones
visitar nous llocs per plaer. Aquest fet ha suposat el naixement d’una nova indústria
basada en el turisme, i que avui en dia mou gran part de l’economia mundial.

Al ser aquest, el principal motor econòmic de moltes regions, ha provocat un nom-
bre molt gran de millores tecnològiques, amb el desenvolupament de nous mètodes de
comunicació i de diferents formes d’oferir el producte als consumidors i consumidores,
d’una forma cada vegada més ràpida i satisfactòria.

Però, perquè l’usuari pugui gaudir d’aquests privilegis, fan falta empreses com XML
Travelgate que s’encarreguin de fer la gestió entre les empreses que, realment ofereixen
i demanden el producte.

En aquest document, s’ha explicat com s’interconnecta aquest producte, entre les
entitats interessades, la part que ofereix directament el producte al consumidor a través
de les seves plataformes, i la part que s’encarrega de pujar i gestionar aquest producte
en sí. Proporcionant a ambdues una gran rapidesa en l’intercanvi d’informació i evitant
que aquestes empreses assumeixin la càrrega del tràfic que comporta una consulta
per part de l’usuari, i al tractar amb milions d’usuaris, aquesta càrrega de tràfic s’ha de
multiplicar per milions de consultes. A més a més, el desenvolupament del projecte ha
proporcionat a les parts involucrades, Logitravel i Spider, la gestió i la càrrega del seu
tràfic, així com la interacció entre elles. Oferint una qualitat de servei i despreocupació,
pel que fa a aquests aspectes comentats, per la part d’aquestes empreses.

A l’obtenir resultats favorables pel que fa a les proves de la integració a nivell
local, la darrera etapa serà, una vegada el departament de producció hagi pujat el
desenvolupament, certificar amb el proveïdor el funcionament del projecte i activar-lo
a tots els nivells. Duent sempre, un manteniment i control del software perquè no
hi hagi errors greus o errors que passin desapercebuts i llavors provoquin d’altres de
pitjors.
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