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ACRÒNIMS 

ERP : Enterprise Resource Planning, Sistema de planificació de recursos empresarials 

CRM : Customer Relationship Management, Sistema d‟administració basada en la relació amb els 

clients 

MRP : Material Requirements Planning, Sistemes de planificació de requisits de materials 

SCM : Supply Chain Management, Administració de Xarxes d‟Usuaris 

TPV : Terminal de Punt de Venda 

PIME : Petita i Mitjana Empresa  

EDT : Estructura Desglosada de Treball  

RU : Requisit d‟Usuari 

RS : Requisit de Sistema 

JAD : Joint Application Design, Desenvolupament conjunt d‟aplicacions 

e-commerce : Comerç de venda Online 

      OSGI : Open Services Gateway Initiative 

JDK : Java Development Kit 

JRE : Java Runtime Environment 

SSOO : Sistemes Operatius 

SQL : Structured Query Language 

SSL : Secure Socket Layer
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RESUM 

 

Les eines per a gestionar una empresa, ja siguin per dur-ne la comptabilitat, l‟inventari, recursos, 

etc. han canviat molt en els darrers anys. De cada vegada es deixa més de banda el paper i la 

informatització guanya protagonisme, en forma de sistemes de planificació de recursos empresarials 

(Enterprise Resource Planning, ERP) i de sistemes de planificació de requisits de materials (Material 

Requirements Planning, MRP). En el mercat, existeixen opcions molt diverses d‟acord als nostres 

requisits, limitacions, característiques, etc.  

En aquest treball de fi de grau s‟exposa com s‟ha informatitzat una petita empresa d‟acord a les 

seves necessitats. La petita empresa és la sabateria TOT CALÇAT, una petita empresa familiar 

ubicada a la localitat de Santa María del Camí que va ser oberta fa 25 anys, i fins no fa gaire, 

enregistraven tota la comptabilitat i l‟stock  del magatzem en paper, com el primer dia. Això ha 

originat que, a mesura que el negoci ha anat progressant i augmentant els seus moviments econòmics i 

de productes, es necessiti una eina per controlar-ho tot. 

En aquest treball, per una part  s‟ha realitzat la planificació del projecte, incloent la anàlisi de la 

situació i les diferents gestions per a dur a terme el software, i s‟ha fet una identificació dels requisits 

del projecte. Per altra banda, s‟han exposat les possibles solucions al problema plantejat, junt amb una 

elecció de la solució elegida, explicant el pla d‟actuació, desenvolupament, configuració i implantació 

de la infraestructura elegida. Finalment, s‟ha demostrat la utilitat del software resultant i com aquest, 

ha cobert tots els requisits del client. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En l‟actualitat molts de comerços i petites i mitjanes empreses (PIME) segueixen usant les 

mateixes eines i tècniques per a l‟enregistrament de dades diverses com, per exemple, el seu 

stockatge, la seva planificació comercial, la facturació, etc. Moltes vegades això és atès a la comoditat 

de mantenir una eina o sistema coneguts, al cost de transició, aprenentatge o impacte econòmic que 

pot arribar a ocasionar. Fins i tot, pot arribar a ocórrer per als clàssics comentaris de “és que sempre 

ho hem fet així”. Tots aquests impediments no fan més que endarrerir la progressió dins el sector del 

propi comerç o empresa. Si bé es cert que en el temps que correm no es fàcil mantenir-se dins el 

mercat, negar-se a millorar mitjançant les ajudes tecnològiques, a la llarga pot arribar a ocasionar 

pèrdues de clients, limitacions de vendes, limitacions quant al nombre de productes en stock dins el 

magatzem, abast menor de mercat, etc. 

Existeixen milers de casos d‟èxit on podem veure un seguit de solucions que podem mirar de 

relacionar d‟alguna manera al problema plantejat. Es poden trobar solucions de tot tipus, que engloben 

sobretot software informàtic molt potent, com ara sistemes de planificació de recursos 

empresarials(ERP) o sistemes d‟administració basada en la relació amb els clients(CRM). També 

podem trobar eines informatitzades una mica rudimentàries com  les clàssiques fulles de càlcul, i l‟ús 

niat de software amb Terminals de Punts de Venda (TPV). Cal esmentar que hi ha casos de solucions 

de software propi, desenvolupat de zero, i per descomptat, fet a mesura del comerç al qual va destinat.  

Per tots aquests motius s‟ha encarregat un estudi de la situació sobre l‟empresa del cas d‟estudi 

d‟aquest treball de fi de grau, per a idear una solució per a poder mantenir la correcte progressió del 

negoci en les dècades vinents. 

1.1 Empresa del cas d’estudi 

Tots els problemes anteriors, es poden fer clarament visibles dins el petit comerç TOT CALÇAT. 

Es tracta d‟una sabateria dins la localitat de Santa Maria del Camí (Mallorca), que a part de la venda 

de sabates també ven mitges i mitjons, bosses de dóna i d‟home, cinturons i peces de bijuteria. Duu 

oberta 25 anys i la seva infraestructura a l‟hora d‟enregistrar compres, vendes, comptabilitzar stock, 

realitzar factures, enregistrament de proveïdors, entre altres, es duu de la mateixa manera que el 

primer dia, amb un llibre. Òbviament el seu nivell de vendes no és el mateix que el de fa 25 anys, 
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s‟han de tenir en compte diversos factors que han afectat a un augment en quant a nivell de venda i 

nombre de clients major: 

 Avui en dia es l‟únic comerç dins la localitat que es dedica a la venda de sabates. 

 La població ha augmentat considerablement dins la localitat, sobretot en els darrers 10 

anys. 
[1]

 

 Clients fidels que han anat escampant publicitat sobre el comerç. 

 Augment de productes disponibles. Inicialment es dedicaven només a la venda de 

sabates. 

El propi comerç no ha tingut cap renovació tecnològica, ja que com s‟ha comentat, es duu des del 

dia de la seva inauguració emprant el mateix sistema per a la gestió del negoci. 

L‟horari de la sabateria és un “handicap” a tenir en compte, és convenient no interrompre en excés 

la seva activitat, per a minimitzar els impactes damunt els clients del negoci. Pel que fa a l‟horari de 

venda, és el de la majoria de comerços: 

 De dilluns a divendres de les 9hores del matí a les 14hores del migdia i de les 17hores 

fins a les 20hores. 

 Dissabtes tancat. 

 Diumenges obert de les 9hores fins les 14hores. 

1.2 Objectius 

La meta principal és aconseguir una eina per a substituir l‟actual gestió en paper que utilitza el 

comerç TOT CALÇAT, i millorar la gestió de la mateixa. L‟únic entregable de cara al client és el 

software funcional instal·lat i configurat correctament dins un dels ordinadors de que disposen a la 

sabateria. Per tal d‟aconseguir aquesta fita, s‟han marcat una sèrie d‟objectius: 

 Fer una completa planificació del projecte amb la seva gestió d‟interessats, definició de 

l‟abast, planificacions temporals, gestió de costs i de riscs. 

 Identificar els requisits tant d‟usuari com de sistema d‟aquest projecte. 

 Realitzar un ample estudi sobre totes les tecnologies disponibles que podrien cobrir les 

necessitats del negoci. 

 Implantar la tecnologia elegida. 

 Obtenir una validació del sistema implantat. 

A nivell personal també podem trobar un objectiu com ara aprofundir sobre les eines de gestió de 

comerços i les tecnologies que porten darrera, i aconseguir implantar el sistema elegit sobre un entorn 

del qual es desconeixen molts de termes com es el món dels comerços locals.  
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2 PLANIFICACIÓ 

2.1 Interessats 

En aquest projecte únicament hi ha dos principals interessats, motiu pel qual no es necessari una 

gran anàlisi sobre ells,  ja que un d‟ells es el personal del negoci i l‟altre és la persona que duu a terme 

el propi projecte. 

1. El personal del negoci (principals interessats del nou sistema que s‟implementarà) està 

format per dues persones (marit i muller), ambdues tenen una edat propera als 60 anys i 

tenen coneixements molt bàsics d‟ofimàtica, llegir correu, escriure un document, obrir 

una fulla de càlcul, etc. Es un detall a tenir molt en compte de cara als futurs requisits del 

sistema. 

2. Pel que fa a la persona que duu a terme aquest projecte, té coneixements molt bàsics 

sobre negocis de venda al públic com es el cas d‟aquest mateix, tots ells assolits 

observant o conversant amb el personal de la sabateria, cal comentar que té un grau de 

parentiu de consanguinitat (oncles) amb ells. En canvi si que té un nivell alt de 

coneixements informàtics. 

2.2 Infraestructura 

La infraestructura que presenta actualment la sabateria de rellevància pel projecte és un llibre de 

notes que es canvia anualment. Dins aquest llibre s‟hi porta qualsevol tipus de registre que sigui 

d‟importància pel negoci, ja siguin compres i vendes de productes, registre de magatzem, dades de 

contacte de proveïdors, reserves de productes, etc. 

El nivell d‟informatització del negoci es gairebé nul, s‟utilitza una caixa enregistradora per a dur el 

compte del dia de les vendes. Es disposa d‟un ordinador portàtil, que serà on s‟hi instal·li el 

programari en cas de ser necessari i per tant pot ser un futur recurs de la sabateria. 

Es compta amb un lector de targetes per a que els clients hi efectuïn els pagaments. 

2.3 Gestió de l’abast 

El projecte abastarà des de la identificació del producte final que vol el client fins a la validació i 

entrega del mateix, incloent la gestió dels requisits, un estudi d‟opcions i el desenvolupament i 

implantació del sistema.  
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Quedarà fora de l‟abast del projecte, el seguiment dins la tenda de l‟entregable, i la tutela i 

ensenyament del sistema als usuaris finals, tots ells per motius temporals, així i tot, es proposaran com 

a possibles treballs futurs.  

2.3.1 Estructura desglossada de treball (EDT) 

Per tal de definir una mica més concretament l‟abast, s‟ha definit la següent EDT (figura 1), 

podem veure cinc paquets de feina ben diferenciats que engloben la planificació, la identificació de 

requisits, l‟estudi d‟opcions, el desenvolupament i la validació del sistema, cada un d‟ell s‟ha 

planificat temporalment.  

 

Figura 1: EDT 

2.4 Gestió temporal 

El projecte no es va proposar amb una data límit fixa a nivell de negoci, però si a nivell personal. 

La data límit proposada va ser Març de 2018. Abans d‟aquesta data es marcaren unes fites importants 

a tenir en compte, com per exemple que el desenvolupament i implantació comencessin dins el 

Novembre i que es finalitzessin a finals de 2017/principis de 2017. (figura 2) 
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Figura 2: Cronograma 

Al tractar-se d‟un projecte tan petit, dut a terme per una única persona, no calen marges preventius 

en la gestió temporal. A més com hem dit, la data fi ha estat proposada a nivell personal i una 

desviació de unes setmanes no hauria tingut gairebé cap impacte sobre el projecte. 

2.5 Gestió de costs 

D‟acord amb els clients finals del projecte, i tinent en compte que el projecte es dut a terme a 

nivell personal, el pressupost del projecte es 0 €. 

Amb aquest pressupost no cal una gestió de costs exhaustiva. A més tota la infraestructura que es 

necessita i tecnologies són totalment gratuïtes o es pot trobar una alternativa semblant sense haver de 

realitzar cap despesa econòmica. 

2.6 Gestió de riscs 

Els possibles riscs que afectin al projecte depenen en gran part de la tecnologia elegida, així i tot 

existeixen una sèrie de riscs genèrics que ens poden afectar ja sigui amb una desviació temporal, amb 

una ampliació dels requisits, o fins i tot amb el tancament del projecte.  

Per a descriure els riscs existents s‟ha ideat una taula que consta dels camps: 

 Identificador: clau única per a anomenar al risc, s‟usarà la màscara RI-XX. 

 Descripció: Petita explicació sobre que consisteix el risc. 

 Probabilitat: Possibilitat de que el risc ocorri, , pot ser Molt alta, Alta, Mitja, Baixa o Molt 

baixa. 

 Criticitat: Indicador que fa referència a l‟impacte del risc sobre el projecte. Pot prendre el 

mateixos valors que en el camp Importància. 

 Comentaris: Comentaris sobre el risc.. 
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Identificador RI-01 

Descripció La sabateria decideix tancar el negoci. 

Probabilitat Molt baixa. 

Criticitat Molt alta. 

Comentaris Aquest risc suposaria la finalització del projecte ja que no tindria sentit 

continuar amb ell . 

 

Identificador RI-02 

Descripció Els clients decideixen canviar algun requisit. 

Probabilitat Molt baixa. 

Criticitat Alta. 

Comentaris Aquest risc dependria en gran mesura del tipus de canvi de requisit. 

 

Identificador RI-03 

Descripció La sabateria es queda sense ordinador durant el transcurs del projecte. 

Probabilitat Baixa. 

Criticitat Mitja. 

Comentaris Aquest risc provocaria una desviació temporal durant la fase 

d‟implantació,  ja que ens quedaríem sense infraestructura sobre la que 

instal·lar el sistema. 
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2.6.1 Pla de resposta als riscs 

Dels riscs mencionats no s‟ha pogut idear un pla de resposta per a tots, ja que factors com els del 

RI-01 (tancament de la sabateria) ocasiona que el projecte no tingui sentit per al client. Per a tenir una 

millor visió de les diferents respostes davant els riscs s‟ha ideat una plantilla amb els següents camps: 

 Risc: risc al qual es fa referència mitjançant el seu identificador. 

 Moment d‟actuació: Instant en que s‟efectua la resposta al risc, per exemple durant la 

implementació. 

 Estratègia: Tipus d‟acció a realitzar, pot ser acceptar, mitigar, explotar...  

 Descripció: Descripció breu de la resposta a dur a terme. 

 

Risc RI-01 

Moment d’actuació En el moment en que es produeix. 

Estratègia Acceptar. 

Descripció El projecte es donarà per finalitzat i s‟acabarà la documentació fins a 

l‟etapa en que s‟ha arribat. 

 

Risc RI-02 

Moment d’actuació En el moment en que es produeix. 

Estratègia Modificar. 

Descripció S‟analitzarà el canvi de requisit per a determinar-ne la desviació temporal, 

es desenvoluparà com qualsevol altre requisit sempre que sigui possible. 

 

Risc RI-03 

Moment d’actuació Abans d‟implantar el sistema en l‟ordinador de la sabateria. 

Estratègia Mitigar. 
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Descripció Com no es podrà dur a terme la instal·lació sobre l‟ordinador de la tenda, 

s‟avançarà sobre la validació dels requisits sobre l‟ordinador del propi 

desenvolupador, de manera que l‟única tasca pendent a realitzar a la 

sabateria en rebre l‟ordinador nou serà realitzar-ne la instal·lació de 

l‟aplicació. 
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3 IDENTIFICACIÓ DE 

REQUISITS 

3.1 Captura de requisits 

Existeixen diverses tècniques de captura de requisits, totes tenen els seus punts forts i febles, 

algunes estan més orientades a equips de feina grans, altres a petits i fins i tot algunes poden ser de 

gran utilitat amb un nombre de fonts d‟informació molt gran. 

Tenint en compte que al nostre projecte serà dut a terme per una sola persona i que la nostra 

principal font d‟informació seran els dos dependents que té la tenda, s‟han descartat gran part de les 

tècniques de captura de requisit, a continuació s‟han enumerat i exposat el motiu per al qual han estat 

descartades: 

 JAD 
[2]

(desenvolupament conjunt d‟aplicacions): descartat des de el primer moment ja 

que es recomanable per a grups desenvolupadors grans. Comptant amb un únic membre 

en l‟equip desenvolupador seria molt difícil posar-lo en pràctica. 

 Estudi de documentació: no es pot dur a terme ja que l‟única documentació que existeix 

són els llibres on s‟anoten les vendes, magatzem i dades d‟importància per al negoci. 

 Prototipat: aquesta tècnica es molt útil però requereix una inversió de temps considerable 

per part(en aquest cas) dels dos interessats del projecte. Per tant, s‟ha descartat per aquest 

mateix motiu. 

 Qüestionaris: aquest mètode de captura de requisits es molt eficaç, però es més efectiu 

com més gran es el nombre d‟usuaris del sistema final. Extrapolant el cas d‟aquest 

projecte, la sabateria TOT CALÇAT únicament té dos empleats, per tant es més òptim 

usar simples entrevistes. 

Amb les particularitats del projecte i els seus interessats,  s‟han usat tres tècniques de captura de 

requisits: etnografia, escenaris i entrevistes, i s‟ha fet en aquest mateix ordre. Totes tres tècniques 

s‟han elegit per la facilitat, agilitat i eficàcia que presenten aplicades a aquest projecte en comparació 

amb altres tècniques existents. Amb els anteriors arguments s‟han elegit: 

 Etnografia: com l‟equip desenvolupador del sistema no té un gran coneixement del 

negoci, aquesta tècnica ajuda a l‟aprenentatge mitjançant l‟observació i proporciona 

informació sobre com es duen a terme les accions dins la sabateria. No hi hauria cap 

problema en realitzar aquesta tècnica en horari laboral de la tenda. Es complementarà i 
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documentarà mitjançant escenaris per a que quedi ben clara la imatge de les tasques més 

comunes que es realitzen. 

 Escenaris: S‟utilitzen per a documentar  el comportament del sistema davant uns events 

específics, aporten una descripció del flux normal de l‟event i els seus punts forts són la 

claredat, la funcionalitat, la brevetat i la rapidesa. La contrapartida es que necessitarem 

una font d‟informació important per dur-los a terme, però això no és un handicap, ja que 

amb l‟etnografia que aplicarem prèviament aquest punt queda solucionat. 

 Entrevistes: degut a l‟escàs nombre d‟empleats de la sabateria és més útil realitzar aquesta 

tècnica, a la vegada que ens proporciona molta més informació que per exemple els 

qüestionaris (és la tècnica més fortament comparable). Gràcies a la proximitat amb el 

negoci i el grau de parentiu amb els empleats, el fet d‟haver d‟estar ambdues parts 

presents no suposa cap inconvenient. 

El motiu pel qual s‟ha elegit aquest ordre específic (etnografia - escenaris - entrevistes) és degut a 

que s‟usa la tècnica d‟etnografia com a font d‟aprenentatge sobre el flux natural del negoci. D‟aquesta 

manera és documenten més clarament el escenaris i a les entrevistes es poden fer preguntes i 

conversacions molt més concretes i efectives. 

3.1.1 Etnografia 

S‟ha aplicat l‟etnografia com a tècnica d‟aprenentatge damunt el negoci, ja que falta una base 

sobre com es el flux de feina sobre la sabateria. Degut a la proximitat i familiaritat del negoci, això no 

ha suposat cap problema a l‟hora d‟enregistrar les accions que s‟hi han produït, la nostra presència 

dins la tenda no afectat en res al desenvolupament normal de les tasques. Es varen acordar un total de 

dues sessions amb els empleats. 

A la primera sessió es va analitzar el flux de feina de la sabateria. Per part del desenvolupador del 

projecte únicament va fer falta presentar-se a la sabateria i anar anotant tot el que anava passant. Va 

tenir lloc un dia entre setmana per la tarda, i va tenir una durada d‟una hora. Durant aquest període de 

temps varen comparèixer un total de 4 clients i s‟obtingueren les següents dades: 

 La tenda té una peça de cada producte de què disposa a mode de producte disponible dins 

les estanteries de cara al públic(sabates, bosses i bijuteria). 

 En el cas dels cinturons, mitges i mitjons tenen més disponibilitat a les estanteries de cara 

al públic. Existeix més material dins el magatzem. 

 Quan els clients entren dins la tenda, el primer que solen fer és fer una volta pels diversos 

passadissos i revisen els productes de la tenda. 

 Els clients solen demanar al dependent si disposa d‟un producte en concret que tenen a les 

estanteries amb una talla determinada i si disposa d‟altres colors. 
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 El dependent ha d‟anar al magatzem, que es troba a l‟habitació del costat (connectada 

amb la sabateria) i revisa la disponibilitat del producte en concret que li ha demanat el 

client. 

 És freqüent que els clients demanin més d‟un model de sabata. 

 El dependent si coneix la talla de la sabata a vegades agafa del magatzem el número de 

talla que li ha facilitat el client i un altre, ja que és possible que la talla variï d‟un producte 

a un altre. 

 A l‟hora d‟efectuar el pagament, el client pot pagar en efectiu o amb targeta. Si és un 

client de confiança disposa d‟un compte (enregistrat en el llibre on s‟anota tot de la tenda) 

i efectua el pagament un altre dia, tot i que això no es una pràctica molt habitual. 

 Una vegada cobrat el producte, el dependent anota al llibre la venda realitzada amb el 

format:  nom producte – referència – preu. 

 Si un client demana un producte i no es troba dins el magatzem, el dependent li dóna 

l‟opció de reservar el producte quan se‟n tingui disponibilitat. En cas d‟acceptar aquesta 

proposta, el dependent anota el nom del client i el producte que desitja, també li demana 

si vol donar-li el seu número de telèfon per a que l‟avisi de quan es disposi el producte 

reservat. 

A la segona sessió es varen observar les tasques que no són de cara al públic. Aquesta tasca la sol 

dur un altre empleat i en aquest cas si que va tenir un petit impacte sobre el transcurs del flux normal 

de feina, ja que com eren tasques purament d‟administració s‟havien d‟anar comentant en veu alta per 

a que el desenvolupador pogués prendre nota del que estava ocorrent. Aquesta sessió va ocórrer per la 

tarda d‟un cap de setmana a la sabateria, i va tenir una durada aproximada d‟una hora i mitja (90 

minuts). Les dades que es varen extreure d‟aquesta sessió varen ser les següents: 

 L‟empleat fa ús del llibre de la tenda i fa el sumatori de les vendes diàries per dia i anota 

el total a la part corresponent (el llibre disposa d‟una secció on cada pàgina correspon a 

un mes i s‟hi anoten els ingressos i despeses. 

 L‟empleat cerca a la part del llibre de la tenda el calendari, on té anotades les visites que 

li fa cada proveïdor per a poder saber quins l‟han de visitar cada setmana. 

 Es revisa el correu electrònic de la tenda per veure si ha rebut algun e-mail. 

 Si veu que algun producte s‟ha venut molt i no se‟n disposa de gaire stock dins el 

magatzem es demana al proveïdor que l‟afegeixi a la seva pròxima comanda. 

Com es pot observar, en aquesta darrera sessió es van obtenir uns coneixements una mica més 

administratius de com funciona la sabateria.  

Amb l‟etnografia varen obtenir una base mínima del funcionament de la sabateria, i poguérem fer 

els escenaris i les entrevistes necessàries. 
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3.1.2 Escenaris 

Els escenaris en serviran per a documentar clarament que volem aconseguir del producte final, 

usant la informació rebuda a l‟etnografia. 

Escenari 1 

Objectiu Realitzar una venda 

Descripció Un client arriba a la sabateria, demana per un producte i es realitza una venda. 

Seqüència principal 1. Entra un client a la tenda i observa les estanteries. 

2. El client demana si es disposa del producte desitjat amb un model i 

color concret. 

3. El dependent revisa l‟stock del producte. 

4. El dependent li duu el producte per a que el client se‟l provi. 

5. El client queda satisfet amb el producte i paga el seu import. 

Excepcions       3.1. El depenent li comunica que no es disposa actualment del  

producte demanat i que s‟ha d‟encomanar. 

      3.2. El client encomana el producte al dependent. 

      3.3. El depenent li diu quin dia aproximadament rebrà el producte per a que 

passi a recollir-lo i continuar la seqüència des de el punt 4. 

Importància Molt alta. 

Freqüència Molt alta. 

 

Escenari 2 

Objectiu Sumatori de vendes 

Descripció El dependent obté el resultat de totes les vendes diàries. 

Seqüència principal 1. El dependent obté totes les transaccions del dia. 
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2. El dependent suma totes les vendes que s‟han realitzat durant el dia. 

3. Obté el total que ha entrat dins la caixa en el dia seleccionat. 

Excepcions       2.1. En el cas de que un proveïdor hagi portat productes nous, s‟han de 

computar com a despesa i s‟ha de restar el que s‟ha pagat. Tornem al punt 3. 

Importància Molt alta. 

Freqüència Alta. 

 

Escenari 3 

Objectiu Consulta de producte  

Descripció El dependent consulta la disponibilitat d‟un producte. 

Seqüència principal 1. Un client li demana una talla concreta d‟un producte al dependent. 

2. El dependent va al magatzem. 

3. El dependent coneix on es troba el producte en qüestió i mira si troba la 

talla del producte. 

4. El dependent porta el producte que cercava al client. 

Excepcions       4.1. El dependent li comunica al client que actualment no disposen del 

producte concret. 

Importància Molt alta. 

Freqüència Alta. 

  

 

Escenari 4 

Objectiu Fer una comanda a un proveïdor  
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Descripció El dependent demana un producte a un proveïdor. 

Seqüència principal 1. El dependent troba necessita variïs productes d‟un mateix proveïdor. 

2. El dependent cerca el número de telèfon del proveïdor. 

3. El dependent li comunica al proveïdor els productes que necessita. 

4. El proveïdor li indica la data aproximada que arribarà el producte. 

Excepcions       2.1. El dependent cerca el correu electrònic del proveïdor. 

      2.2. El dependent li envia un correu electrònic al proveïdor amb els productes 

que necessita. 

Importància Alta. 

Freqüència Mitja. 

 

3.1.3 Entrevistes 

Una vegada finalitzats el escenaris, s‟ha procedit a realitzar les entrevistes personals amb els 

dependents de la sabateria per a concretar una mica més que es vol aconseguir amb el producte per a 

gestionar la tenda. 

Les entrevistes s‟han realitzat fora de l‟horari laboral, per tant, no han afectat en res a l‟activitat 

laboral de cap dels dos dependents. Les preguntes realitzades són de tipus oberta i tancada, la principal 

diferència entre aquestes dues, és que amb les preguntes obertes, l‟entrevistat pot donar molta més 

informació sobre un tema ja que els límits de la pregunta no estan molt definits, en canvi amb una 

pregunta de tipus tancat, es sol obtenir informació molt especifica sobre un tema i sovint la resposta és 

una afirmació o negació i l‟explicació del perquè. 

Pregunta: En quina activitat de totes les que es realitzen a la sabateria empren més temps? 

Resposta: Bàsicament en dues, en comprovar si disposem del producte que en han demanat ja que 

no tenim l’stock actualitzat en cada moment, i en computar els beneficis i despeses cada dia. Per 

norma general aquestes són les dues tasques que més temps ens duen, la segona fins i tot cal fer-la 

varies vegades per assegurar-se de que la xifra es correcta. 

Pregunta: Entenem  que aquestes dues activitats són molt importants i usades a diari pràcticament, 

quines altres activitats són molt importants en el dia a dia i que creu que estaria bé informatitzar? 
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Resposta: Sí són molt importants, també hi ha altres activitats molt importants que no realitzem 

tant sovint, com per exemple anotar l’inventari quan rebem productes nous, els contactes dels 

proveïdors que tenim guardats, emissió de factures... 

Pregunta: Ha anomenat el tema de l‟stock, avui en dia com duen el recompte dels productes que 

tenen dins el magatzem? 

Resposta: Doncs així com ens arriben productes nous, ho anotem al llibre de notes que tenim. 

Com el productes són de temporada no acostumem a guardar les dades d’un any per l’altre llevat 

dels productes d’hivern que sí els passem d’un llibre a altre. D’aquesta manera amb el recompte de 

vendes diari també anotem l’stock que ens va quedant de cada producte. L’stock residual que ens va 

quedant per dins el magatzem el solem posar d’oferta. 

Pregunta: Aquesta activitat d‟enregistrar l‟stock sembla una tasca molt tediosa i que no es fa tant 

sovint, però si que requereix d‟una feina diària com es el manteniment de l‟stock que al cap i a la fi 

s‟enduu molt de temps, es així? 

Resposta: Totalment, sempre ha estat un dels nostres principals problemes, sense comptar la de 

vegades que ens hem equivocat i hem anotat alguna cosa malament i hem tingut un stock fantasma. 

Pregunta: Deixant de banda el tema de l„stock, com funciona exactament el tema de les factures 

que emeteu? Són degudes a vendes vostres? 

Resposta: Exacte, quan nosaltres comprem, es el mateix proveïdor que ens duu la seva factura. 

Les nostres únicament són de dos tipus, els famosos tiquets de venta que emetem a tots els clients i 

que aquests els emetem des de la caixa enregistradora, i els altres són els que emetem a clients que 

ens compren grans quantitats de productes, per exemple un grup de ball que necessita 30 parells 

d’espardenyes blaves idèntiques. En aquests casos solem emetre una factura més extensa i actualment 

ho fem a mà. 

Pregunta: Com contacteu amb els proveïdors? 

Resposta: Doncs bàsicament contactem mitjançant telèfon o correu. És molt més comú el correu, 

el telèfon el deixem per aclarir coses puntuals en certs moments. 

 

 

3.2 Extracció de requisits  

Extreta la informació necessària per a saber que es necessita exactament, s‟ha fet l‟extracció de 

requisits, tant d‟usuari com de sistema, els primers són demanats expressament per part de l‟usuari 

final, i els de sistema són de caràcter més general. 
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3.2.1 Requisits d’usuari 

Els requisits d‟usuari, són les especificacions que demana l‟usuari final. El seu compliment de cara 

a l‟entrega del producte acabat fa que es satisfacin les necessitats del demandant. 

D‟acord amb la captura de requisits s‟han identificat 11 requisits d‟usuari fonamentals per al 

producte final que s‟ha de lliurar a l‟usuari.  

 

ID Descripció breu 

RU-01 L‟usuari ha de poder consultar stock. 

RU-02 L‟usuari ha de poder inserir un producte dins l‟aplicació. 

RU-03 L‟usuari ha de poder modificar un producte. 

RU-04 L‟usuari ha de poder eliminar un producte. 

RU-05 L‟usuari ha de poder consultar les dades de contacte dels seus proveïdors. 

RU-06 L‟usuari ha de poder inserir les dades de contacte dels seus proveïdors. 

RU-07 L‟usuari ha de poder modificar les dades de contacte dels seus proveïdors. 

RU-08 L‟usuari ha de poder eliminar les dades de contacte dels seus proveïdors. 

RU-09 L‟usuari ha de poder enregistrar productes nous comprats als diversos proveïdors. 

RU-10 L‟usuari ha de poder enregistrar les vendes realitzades. 

RU-11 L‟usuari ah de poder emetre factures senzilles. 

 

A continuació s‟expliquen detalladament cadascun d‟aquests requisits, mitjançant taules que 

contenen la següent informació: 

 Identificador: clau única per a anomenar al requisit, s‟usarà la màscara RU-XX. 

 Descripció: Petita explicació sobre que consisteix el requisit. 

 Dependència: S‟indica si el requisit necessita que es compleixi un requisit previ. 

 Importància: Indicador que fa referència al nivell d‟ús del requisit, pot ser Molt Alta, Alta, 

Mitja, Baixa o Molt Baixa, com més ús es faci del requisit major importància tindrà.  
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 Criticitat: Indicador que fa referència a que l‟incompliment del requisit pot afectar a la 

consistència del sistema. Pot prendre el mateixos valors que en el camp Importància. 

 Comentaris: Comentaris sobre el requisit. 

 

Identificador RU-01 

Descripció L‟usuari ha de poder consultar l‟stock de la tenda. 

Dependència RU-02, ja que l‟stock ha de haver estat inserit abans. 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris Seria un valor afegit molt gran ja que actualment no es disposa d‟aquesta 

funcionalitat. 

  

Identificador RU-02 

Descripció L‟usuari ha de poder inserir un nou producte a l‟stock de la tenda. 

Dependència - 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris Seria un valor afegit molt gran ja que actualment no es disposa d‟aquesta 

funcionalitat. 

 

Identificador RU-03 

Descripció L‟usuari ha de poder modificar algun producte de l‟stock de la tenda, ja 

sigui per disminuir-ne la quantitat o bé per modificar-ne alguna altre dada. 
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Dependència RU-02, ja que l‟stock ha de haver estat inserit abans. 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris Seria un valor afegit molt gran ja que actualment no es disposa d‟aquesta 

funcionalitat. 

 

Identificador RU-04 

Descripció L‟usuari ha de poder eliminar algun producte de l‟stock de la tenda. 

Dependència RU-02, ja que l‟stock ha de haver estat inserit abans. 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris Seria un valor afegit molt gran ja que actualment no es disposa d‟aquesta 

funcionalitat. 

 

Identificador RU-05 

Descripció L‟usuari ha de poder cercar les dades de contacte d‟un proveïdor. 

Dependència RU-06, ja que abans de poder cercar les dades han d‟haver estat inserides. 

Importància Mitja. 

Criticitat Baixa. 

Comentaris Segurament amb un registre de dades de contacte serà suficient ja que el 

contacte en sí es molt còmode fer-lo per correu o bé per telèfon. 
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Identificador RU-06 

Descripció L‟usuari ha de poder inserir les dades de contacte d‟un proveïdor. 

Dependència - 

Importància Mitja. 

Criticitat Baixa. 

Comentaris - 

 

Identificador RU-07 

Descripció L‟usuari ha de poder modificar les dades de contacte d‟un proveïdor. 

Dependència RU-06, ja que abans de poder modificar les dades han d‟haver estat 

inserides. 

Importància Mitja. 

Criticitat Baixa. 

Comentaris - 

 

Identificador RU-08 

Descripció L‟usuari ha de poder eliminar les dades de contacte d‟un proveïdor. 

Dependència RU-06, ja que abans de poder eliminar les dades han d‟haver estat 

inserides. 

Importància Mitja. 

Criticitat Baixa. 

Comentaris - 
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Identificador RU-09 

Descripció L‟usuari ha de poder enregistrar productes nous comprats als diversos 

proveïdors. 

Dependència - 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris - 

 

Identificador RU-10 

Descripció L‟usuari ha de poder enregistrar les vendes realitzades. 

Dependència - 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris - 

 

Identificador RU-11 

Descripció L‟usuari ha de poder emetre una factura senzilla per al client. 

Dependència - 

Importància Alta. 
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Criticitat Mitja. 

Comentaris - 

 

3.2.2 Requisits de sistema 

Els requisits de sistema representen les característiques tècniques que ha de tenir el producte, les 

seves especificacions, i la seva funcionalitat respecte a les especificacions que ha demanat l‟usuari 

final. D‟acord a les tècniques de captura de requisits que s‟han posat en pràctica, s‟han identificat els 

següents requisits: 

 

ID Descripció breu 

RS-01 El sistema ha de poder ser utilitzat per usuaris sense experiència informàtica. 

RS-02 El sistema ha de mantenir la informació segura. 

RS-03 El sistema ha de ser assequible econòmicament. 

 

Com en l‟apartat anterior, hem fet ús de la mateixa taula per a explicar més detalladament 

cadascun dels requisits de sistema: 

 

 

Identificador RS-01 

Descripció El sistema ha de poder ser utilitzat per usuaris sense gaire experiència 

informàtica. 

Dependència - 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris - 
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Identificador RS-02 

Descripció El sistema ha de mantenir la informació segura. 

Dependència - 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris - 

 

Identificador RS-03 

Descripció El sistema ha de ser assequible econòmicament. 

Dependència - 

Importància Alta. 

Criticitat Alta. 

Comentaris - 
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4 ESTUDI D’OPCIONS 

4.1 Visió general d’opcions disponibles 

D‟acord amb els requisits d‟usuari i de sistema extrets, s‟ha donat pas a una recerca d‟opcions que 

podrien solucionar el problema plantejat pel client. D‟entre totes les opcions disponibles s‟ha procedit 

a realitzar-ne una selecció dels més importants, per tal de fer-ne una posterior anàlisi. D‟entre els  

seleccionats podem distingir-ne 3 conjunts ben diferents: 

 Desenvolupament propi. 

 Software ja existent sense ús de dispositius de terminal de punt de venda (TPV). 

 Software ja existent amb suport d‟ús de dispositius TPV. 

L‟opció d‟un dispositiu TPV s‟analitza ja que molts de comerços en fan ús d‟ells, són molt còmodes i 

tot i que suposa una important despesa econòmica devora les altres opcions, és una opció que s‟ha de 

tenir en compte per a arribar a una decisió final. 

De les tres opcions disponibles, per a cada una d‟elles analitzarem en profunditat per a què ens 

serveixen, quins punts forts tenen, quins defectes presenten. Degut a la gran oferta que presenta el 

mercat actual de software ja existent s‟han analitzat els més importants. 

4.1.1 Desenvolupament propi 

Amb tota la anàlisi que s‟ha fet del negoci i les necessitats que presenta és una de les opcions més 

a tenir en compte. Comptant amb un únic membre desenvolupador per a crear des de zero una eina 

capaç de gestionar un stock, comptabilitat i facturació d‟un negoci és un projecte molt ambiciós.  

Punts forts: 

 Personalització total, fent-se des de zero es pot fer perquè s‟adeqüi a la perfecció amb la 

sabateria.  

 Cost 0. Com es un projecte personal per a un familiar, que únicament necessitaria d‟hores 

de programació, no tindria cap cost monetari. 

 Pot recollir totes les necessitats del negoci. 

 Producte propi, fàcilment modificable i no dependent de terceres persones. 

Punts dèbils: 



4 ESTUDI D’OPCIONS 

26 

 La necessitat de realitzar una anàlisi més profunda en termes d‟arquitectura de 

desenvolupament. 

 La inversió en hores de desenvolupament per a una sola persona és molt elevada.  

4.1.2 Software ja existent sense ús de dispositius TPV 

Són aplicacions d‟ordinador, sovint compatibles amb tabletes i mòbils. La major part d‟aquests 

productes ofereixen una aplicació capaç de controlar els  sistemes d‟administració de clients (CRM) i  

els sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP) d‟un negoci, aquests darrers són els que 

més ens interessen ja que ens permeten gestionar els stocks, vendes, etc. En la seva majoria no estan 

orientats a ser utilitzats a una PIME , si no que estan pensades per a empreses grans. 

OpenBravo 

OpenBravo
[3]

 és una empresa amb seu central a Pamplona, que es dedica al desenvolupament de 

programari d‟ERP‟s. D‟entre tota l‟oferta de programari de què disposen, tenen la versió per a 

empreses minoristes els seus punts forts són: 

Punts forts: 

 Gestió de materials, financera i de subministrament. 

 Possibilitat d‟us mitjançant ordinador o dispositiu mòbil. 

 Estalvi en hores de desenvolupament, ja que és un producte acabat. 

Punts dèbils: 

 Preu. Disposa de dues versions depenent del nombre d‟usuaris. Únicament tindrem en 

compte la més barata ja que ens dona cobertura per a 5 usuaris concurrents. Te un preu de 

831€ al mes. 

 Degut a que es un software s‟hauria de configurar per a que s‟adeqüés a les necessitats 

reals del negoci. 
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Oddo 

És un ERP Open source que ve d‟un antic projecte anomenat OpenERP. És d‟origen belga i és 

caracteritza per tenir una base gratuïta que es pot complementar amb mòduls
[4]  

(figura 3), la gran 

majoria no són gratuïts. Grans empreses com DANONE, ALCAMPO, HYUNDAI o TOYOTA l‟han 

utilitzat o l‟utilitzen actualment. 

 

Figura 3: Mòduls d’Oddo 

Punts forts: 

 Entorn molt amigable i intuïtiu. 

 Totalment adaptable per mòduls, tan sols tindrem el que vulguem. 

 És usat per grans empreses, això dóna un nivell de seguretat molt gran. 

 Comunitat gran. Pot ser d‟ajuda a l‟hora d‟aprendre a usar el sistema i de cercar noves 

utilitats o consells. 

 Estalvi en hores de desenvolupament ja que és un producte acabat 

Punts dèbils 
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 Els mòduls que ens interessen sobretot, són el de facturació(6€/mes), inventari(18€/mes), 

calendari(6€/mes), vendes(6€/mes) i compres(6€/mes). Sumen un total de 42€/mes. Si bé 

es assequible d‟acord a tot el que ens proporciona s‟ha d‟avaluar com un aspecte negatiu. 

 Cal configuració per a adaptar-lo per a la seva utilització a un petit negoci. 

 

Idempiere 

A mode introductori, els orígens d‟aquest ERP es troben en el projecte Compiere (un altre ERP) 

que va sofrir una bifurcació en el seu equip desenvolupador i donà lloc a l‟ERP Adempiere
[5]

. Al cap 

d‟uns anys el projecte es va estancar i els principals desenvolupadors de la comunitat Adempiere 

decidiren usar OSGI, un framework pera la utilització de plugins, i donaren lloc a Idempiere, un ERP 

totalment lliure, gratuït i editable, amb multitud de plugins i funcionalitats: 

Punts forts: 

 Completa disponibilitat de totes les funcionalitats. 

 Totalment gratuït . 

 Existeix una gran comunitat d‟usuaris i desenvolupadors d‟Idempiere, una wiki, 

processos documentats d‟instal·lació i configuració, video-tutorials d‟us, sales de xat, 

fòrums, conferències en congressos. 

 Evolució constant. Com és un projecte de codi obert i actiu, es troba en evolució constant, 

i el traspàs d‟informació d‟una versió a una nova és totalment compatible. 

 Estalvi en hores de desenvolupament ja que es un producte acabat. 

 Possibilitat de crear el nostre e-commerce. 

Punts dèbils: 

 Oferta massa gran de funcionalitats, necessitaríem un estudi ràpid per a veure què 

s‟hauria d‟utilitzar exactament. 

 Configuració. Al tenir tantes funcionalitats i ser adaptable a infinitat de negocis, cal 

realitzar una configuració exhaustiva per a adaptar-lo a la sabateria. S‟ha de dir que 

existeixen video-tutorials. 

 Instal·lació. Al ser totalment gratuïta es necessita desplegar un servidor en local (o en 

Cloud) per tal de poder connectar-se a l‟aplicació web. Això implica una dedicació de 

temps ja que la instal·lació del servidor implica també el desplegament d‟una base de 

dades Oracle o PostgreSQL. Tot i així, no és gaire greu, ja que disposem de tutorials 

gràcies a la comunitat. 
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xTuple 

Com la majoria d‟ERP, xTuple va sorgir d‟un anterior projecte anomenat Open MFG. Els seus 

creadors diven que realment xTuple
[6]

 n‟és una nova versió. És un ERP orientat a les petites i mitjanes 

empreses, facilitant les configuracions i donant els serveis mínims necessaris. Admet tot tipus de 

plataformes, Linux, Mac i Windows. Les seves principals característiques són: 

Punts forts: 

 Orientació a la petita i mitjana empresa. Això significa que per norma general, la part de 

configuració serà senzilla. 

 Estalvi en hores de desenvolupament ja que es tractaria de l‟adquisició d‟un producte. 

 Totes les funcionalitats que necessitem es troben en el paquet bàsic, que es gratuït, 

sempre i quan l‟utilitzen 4 o menys usuaris i mai 2 a l‟hora.  

Punts dèbils: 

 Comunitat, en l‟actualitat no hi ha una gran comunitat d‟xTuple, així com d‟altres 

productes es fàcil trobar-ne resposta. Per això potser s‟hauria de demanar suport a la 

companyia, obligant a pagar-ne el suport. 

 El suport i el manteniment no són gratuïts, són 150 i 27€ mensuals respectivament 

4.1.3 Software ja existent amb ús de dispositius TPV 

Per acabar amb la anàlisi de les millors opcions, s‟ha analitzat el software que empren TPV. La 

gran majoria d‟aquests software són bastant semblants als que s‟han analitzat a l‟apartat anterior però 

permeten l‟ús d‟aparells per llegir codis de barres per tal d‟automatitzar tasques d‟inserció de material, 

actualització d‟stock, etc. De fet, alguns com Oddo o OpenBravo, admeten l‟ús d‟aquests dispositius 

de tal manera que es pot valorar si es vol fer una inversió en dues parts, en una primera instància 

instal·lar tot el software necessari i més endavant actualitzar-lo amb TPV. 

Punts forts 

 Automatització de tasques com la inserció, l‟actualització i l‟eliminació d‟stocks. 

 Un producte ja acabat, per tant ens estalviem moltíssimes hores de desenvolupament. 

 La majoria d‟empreses mitjanes i grans n‟usen. Per tant, són eines fiables. 

Punts dèbils 
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 Preu. Únicament el terminal de punt de venda té un preu mitjà de 500€ (depèn de si es de 

segona mà, nou, etc). Hi hauríem d‟afegir el software ja que la majoria no són gratuïts. 

 Estam afegint un hardware important al producte final, el qual possiblement en algun 

moment de la seva vida útil necessiti de cert manteniment o instal·lació prèvia. Tot això 

són possibles despeses extres a afegir. 
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4.2 Elecció de la millor opció 

Gracies a la anàlisi fet podem classificar totes les opcions possibles d‟acord a una taula amb les 

nostres preferències i als requisits determinats durant l‟estudi. 
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Desenvolupament 

propi 

0€ Sí Sí Sí No Sí Si Sí 

OpenBravo 831€/mes No Sí Sí Si, de 

pagament 

Sí No No 

Oddo 42€/mes No Sí Sí Sí, de 

pagament 

Sí No Sí 

Idempiere 0€ No Sí Sí Si, gratuït 

(comunitat) 

Sí Sí Sí 

xTuple 0€, 

45€/mes 

per a més 

d‟un usuari 

simultani 

No Sí Sí Sí, de 

pagament 

No No Sí 

TPV 500€ 

dispositiu, 

software a 

part 

No Sí Sí Sí, de 

pagament 

Sí No* Sí 
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El major handicap que tenim de cara a complir amb els requisits, és el preu. El sistema ha de ser 

assequible econòmicament, això significa que tant el terminal TPV, com l‟aplicació d‟OpenBravo 

queden fora de les possibilitats de la sabateria.  

De les 4 opcions restants, el desenvolupament propi n‟és el següent descartat. Tot i que és una de 

les opcions més atractives, ja que ens dona un món de possibilitats i d‟aprenentatge, queda molt lluny 

de poder-se dur a terme amb les fites temporals que tenim pensades. 

Tant Oddo com xTuple i Idempiere són tres ofertes molt semblants i que cobreixen de sobra les 

nostres necessitats. La balança s‟inclina clarament del costat d‟Idempiere. Per la seva oferta, el preu, 

la comunitat i la plena disposició del codi fa que sigui una opció perfecta per a dur a terme el nostre 

projecte, tot i que serà necessària una instal·lació i configuració inicial. 
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4.3 Idempiere (arquitectura elegida) 

iDempiere es una ERP dissenyada per ser configurada a gust del consumidor, disposa de funcions 

d‟ERP, CRM i un sistema d‟administració de xarxes d‟usuaris (Supply Chain Management SCM).  

És possible emprar iDempiere com a eina professional apte en un gran marge de comerços, des del 

més petit fins al comerç més gran com pot esser una gran superfície o uns grans magatzems. D‟entre 

les seves principals utilitats es troben, el gestor d‟inventaris, calendari intern per configurar avisos, 

registre de compres i vendes, gestió de comerços per si volem registrar més d‟un comerç  dins d‟un 

mateix grup empresarial, etc.  

Pel que fa a la tecnologia que utilitza, està desenvolupat en Java i suporta connexions a bases de 

dades tant Oracle com PostgreSQL. El software client web pot ser utilitzat des de diversos 

navegadors, Chrome, Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer. El software servidor pot ser engegat 

tant des de Windows com des de Linux. 

Idempiere té els seus inicis en unes altres ERP, començant amb Compiere, que a l‟any 2006 va 

acabar originant Adempiere, més endavant al 2011 va sorgir una bifurcació d‟Adempiere que és el ja 

conegut iDempiere, va sorgir principalment per l‟addició al projecte d‟un framework OSGI que va 

permetre l‟ús de molts de plugins. Un altre canvi important que es va fer respecte a la versió 

Adempiere, va ser el canvi de servei d‟aplicacions que s‟usa, abans s‟empreva Jboss, mentre que a 

l‟ERP d‟iDempiere podem trobar Apache Tomcat o Jetty a les darreres versions. 

4.3.1 Servidor 

El servidor pot esser configurat de moltíssimes maneres diferents, començant amb el sistema 

operatiu, que tant pot ser Windows com Linux i la base de dades a la qual es connecta, que pot ser 

Oracle o PostgreSQL.  

En el nostre cas, per motius d‟entorn d‟usuari, s‟ha emprat un sistema operatiu Windows, ja que a 

la sabateria es disposava ja d‟aquest software, que a més és més intuïtiu per un usuari inexperimentat 

en el món de la informàtica. 

En l‟apartat de la base de dades, com és totalment transparent a l‟usuari, s‟ha optat per una base de 

dades de tipus PostgreSQL. El motiu d‟aquesta elecció és únicament per a experimentar amb aquest 

tipus de base de dades a nivell personal. 

El servidor té una configuració molt bàsica, que es mostrarà en l‟apartat 5. 

4.3.2 Client 

El client d‟Idempiere no és més que des d‟on ens connectarem al servidor. Això ho farem 

mitjançant un navegador web compatible, com per exemple Google Chrome o Mozilla Firefox. 

D‟aquest mode no caldrà cap tipus d‟instal·lació ni configuració pel que fa al software client i ens 

assegurem que podríem arribar a accedir a l‟aplicació des d‟un altre ordinador de la sabateria, tot i que 

això queda totalment fora de l‟abast d‟aquest projecte.  
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Per a establir la connexió amb el servidor, just cal apuntar a la direcció localhost i el port amb el 

qual s‟ha configurat el servei d‟aplicacions aixecat anteriorment al nostre servidor.  

4.4 Software necessari 

Per a la correcta instal·lació d‟Idempiere ha estat necessari tenir llestos una sèrie de requisits 

previs per a poder iniciar la instal·lació. Existeixen nombroses guies d‟instal·lació del software, però 

totes basades en Linux i bases de dades oracle.  

Així doncs després d‟una recerca per la mateixa Wiki d‟Idempiere, on apareix tot el software 

necessari per a dur a terme la instal·lació sobre Linux, es va cercar el software homòleg per Windows, 

per exemple per a Linux s’utilitza l’Open JDK com a motor executable, la seva aplicació corresponen 

en el sistema operatiu de Microsoft es Java Development Kit. 

S‟ha detallat tot el software que es necessita per iniciar el mateix procés sobre Windows 10 . Per a 

començar la instal·lació necessitem: 

 Java Development Kit (JDK): concretament s‟ha utilitzat la versió jdk-8u144-windows-

x64. Idempiere funciona mitjançant Java, com porta moltes configuracions s‟han de 

personalitzar nosaltres es necessari fer aquesta instal·lació. A més ens aprovisiona del 

Java Runtime Environment(JRE) que ens servirà per a que Idempiere es pugui executar 

sense cap problema.  

 PostgreSQL: la versió elegida ha estat la més recent en el moment en què es va instal·lar, 

la 9.6.5-1-win64-bigsql. És el gestor de Base de Dades sobre el que es guarda tota la 

informació que genera Idempiere, des de grups empresarials fins a consumibles, materials 

o ubicacions de magatzems. 

4.5 Posada en marxa 

Per utilitzar Idempiere cal primer engegar el servidor, que es fa mitjançant línies de comanda. 

Després cal iniciar la base de dades, i a partir d‟aquest moment ja ens podrem connectar amb el client. 

Com l‟usuari final té pocs coneixements d‟informàtica, va semblar necessari crear un script que 

executi tots aquests inicis de servidor, bases de dades, etc. En definitiva, que faci a l‟usuari totalment 

aliè al que vendria a ser la configuració del servidor. D‟aquesta manera, el dependent de la sabateria 

en engegar l‟ordinador, únicament hauria de fer un doble click sobre l‟script i posteriorment ja podria 

accedir a l‟aplicació web des del navegador. 
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5 IMPLANTACIÓ 

5.1 Planificació de la implantació 

La implantació d‟Idempiere dins la sabateria no ha afectat en cap moment ni al correcte 

desenvolupament d‟aquesta ni al sistema actual que usen. 

Tots els requisits previs d‟instal·lació i la pròpia posta en marxa d‟Idempiere s‟ha realitzat sobre 

l‟ordinador que s‟usa en el comerç i durant un cap de setmana, per no interrompre les activitats 

normals dels empleats. Prèviament s‟havia comprovat la instal·lació en un altre ordinador de l‟equip 

desenvolupador, per no tenir cap tipus d‟imprevist sobre el hardware del client.  

5.2 Instal·lació dels prerequisits 

Com ja s‟havia provat la instal·lació sobre un altre ordinador, mitjançant un llapis de memòria es 

va procedir a traspassar tots els instal·ladors necessaris per a realitzar la posada a punt del computador 

de cara a la instal·lació d‟Idempiere. Tota la instal·lació dels prerequisits com del propi software 

Idempiere es va realitzar sense cap tipus de connectivitat amb internet, per tal d‟assegurar-nos de què 

l‟aplicació estava funcionant en un entorn local i sense cap tipus d‟inconvenient. D‟aquesta manera es 

va intentar reproduir l‟entorn real de treball sobre el que els usuaris finals de l‟aplicació treballaran en 

el seu dia a dia. 

5.2.1 Sistema operatiu 

Avui en dia gran part dels ordinadors del mercat duen incorporat un sistema operatiu Windows, si 

bé l‟única condició per Idempiere era emprar un SSOO Windows o Linux, com hem comentat en 

apartats previs, la utilització de Windows per tal de no afectar als usuaris de la sabateria era un 

prerequisit de vital importància.  

Com el sistema operatiu ja venia instal·lat de fàbrica, s‟ha procedit a comprovar quina versió de 

Windows utilitzava l‟ordinador, concretament un Windows 10 home Edition, el mateix en el que 

s‟havien realitzat les proves. 

5.2.2 PostgreSQL 

Mitjançant el propi instal·lador de la pàgina web oficial de postgreSQL es va realitzar la 

instal·lació del gestor de base de dades sobre l‟ordinador de la sabateria. Un cop completat tot el 
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procés, es va continuar amb la configuració del que serà la base de dades sobre la qual es muntarà tot 

el sistema d‟Idempiere. Desconeixem les taules que tindrà la base de dades, les claus primàries, etc. 

De fet, no cal que les coneixem en cap moment, ja que serà el propi sistema d‟Idempiere que les auto-

generarà durant el procés d‟instal·lació del servidor.  

Durant la instal·lació de PostgreSQL, es va introduir un usuari i una contrasenya per el gestor de 

base de dades, així com un port per defecte, juntament a altres dades de configuració general com per 

exemple un servidor de base de dades per defecte. Una vegada completada, es va iniciar el gestor de 

base de dades pgAdmin3, i ens vàrem connectar al servidor que es va crear durant la instal·lació.  

Primerament ens vàrem situar sobre el directori de les bases de dades i es va afegir una nova base 

de dades juntament amb les següents dades (figura 4): 

 

 

Figura 4:Creació BBDD 

 

Aquesta base de dades no s‟utilitza per res a nivell de software Idempiere, ja que es de caire públic 

i a nosaltres per temes de seguretat més que obvis ens interessa que tan sols el nostre usuari hi pugui 

accedir. Únicament s‟utilitzarà per a crear a través d‟ella un usuari de base de dades amb una 

contrasenya i una base de dades de caire privat amb aquest usuari assignat. 

Una vegada arribats aquí es va seleccionar la base de dades pública i es va  fer click a sobre el botó 

ressaltat en groc a la propera imatge, aquesta acció va fer que s‟obrís l‟editor de consultes SQL i es 
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varen executar les següents consultes (figura 5), per tal de crear la base de dades privada amb el seu 

usuari amb contrasenya: 

 

Figura 5: Creació BBDD privada 

5.2.3 JDK 

El JDK o Java Development Kit es necessari per a que la nostra aplicació web funcioni 

correctament.  

D‟entre els components que porta la versió que instal·lem, el que més ens interessa es el Java 

Runtime Environment (JRE), que gràcies a ell poden executar-se aplicacions Java, cosa ens es 

totalment necessari al tenir la aplicació desenvolupada en Java. S‟instal·la des de el seu instal·lador 

oficial que obtenim directament de la pàgina web d‟Oracle i les passes a seguir són totalment 

intuïtives i trivials. 

5.3 Instal·lació del servidor 

Un cop ja s‟han preparat tots els prerequisits que necessitem, es va procedir amb la instal·lació del 

servidor d‟Idempiere. Recordem que iDempiere consta de dues parts, servidor i client. El servidor és 

on s‟hi guarden les dades i a la vegada inicia el programa per a que un agent extern(client) s‟hi pugui 

connectar i fer ús d‟aquestes dades.  

Des de la pròpia Wiki del projecte Idempiere, es va accedir al repositori de descàrregues. Al dia de 

la instal·lació sobre l‟ordinador de la sabateria, la versió 4.1 es la versió mes recent i estable
[8]

. 

Un cop descarregat l‟arxiu comprimit d‟Idempiere el vam ficar dins el directori arrel del nostre 

ordinador (C:/), per a facilitar les configuracions de les variables d‟entorn. 
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Un cop guardada la carpeta dins el directori, revisarem les variables d‟entorn del nostre ordinador, 

ja que l‟script d‟instal·lació d‟Idempiere té definides unes variables que agafa en funció de les 

variables d‟entorn del sistema on es fa la instal·lació. Si no realitzem aquesta passa, el  que passarà 

serà que certes variables no se‟ls assignarà cap valor i falli l‟script d‟Idempiere, impossibilitant que 

nosaltres continuem el nostre procés. Així doncs les variables d‟entorn del sistema que hem de 

modificar són les següents: 

 IDEMPIERE_HOME 

 JAVA_HOME 

 POSTGRE_HOME 

El valor que han de tenir són els següents (figura 6): 

 

 

Figura 6: Variables d’entorn 

 

Un cop introduïts els valors adients, s‟ha procedit a obrir la terminal de Windows en mode 

administrador i s‟ha executat el fitxer “setup.bat” ubicat dins la carpeta idempiere-server dins el 

directori C:/. Aquesta execució desplega un menú de configuració d‟Idempiere com el que mostrem a 

continuació (figura 7): 
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Figura 7: Configuració del servidor Idempiere 

Inicialment només veurem la finestra número 1, on podem localitzar fàcilment cinc franges 

delimitades. 

 La primer franja fa referència al directori on tenim JAVA instal·lat, és el que es va 

instal·lar durant els prerequisits, per defecte hauria d‟auto-completar-lo ja que fa 

referencia al JAVA home que s‟ha definit a les variables d‟entorn. 

 A la segona franja es va indicar sobre quin directori es farà la instal·lació de la 

infraestructura que muntarà Idempiere, pel nostre cas es va crear un directori buit al 

mateix escriptori, es pot deixar el mateix directori on es té instal·lat Idempiere, no hi ha 

cap tipus de problema. Al costat ens va demanar una contrasenya que servirà més 

endavant per si volem modificar dades de caràcter general i es va obrir una finestra 

emergent per a omplir aquestes dades de manera predeterminada. Aquestes dades no són 

gaire importants, així que els hem assignat uns valors genèrics. 

 La següent secció si que es molt important, ja que fa referència al servidor d‟aplicacions, 

sobre on es desplega la part visible per a l‟usuari d‟Idempiere. Com a nom del servidor 

d‟aplicació li vàrem assignar el mateix nom de l‟ordinador portàtil ja que es on tindrem 

tot el servidor desplegat, el port que s‟usa es el 8080 i el seu Secure Sockets Layer(SSL) el 

8443. 

 La quarta franja també es molt important ja que ens servirà per connectar Idempiere amb 

la base de dades que s‟ha creat en els apartats anteriors. Just s‟ha de tenir en compte de 

tenir desmarcada la casella on ens demana si tenim una base de dades existent. Realment 

si en tenim una, però amb les dades completament buides, per tant a efectes d‟Idempiere 

es com si no en tinguéssim cap. Es va omplir el formulari amb el nom del servidor (el 

portàtil de nou), el nom de la base de dades a la que ens volem connectar mitjançant 
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Idempiere, el port de la base de dades que si bé no l‟hem assignat nosaltres es el que el 

nostre gestor de base de dades ha definit quan instal·làvem la base de dades. Usant 

pgAdmin la primera base de dades la crea sobre el 5432 i a partir d‟aquí va augmentant-

ne el port segons les bases de dades que creem. Es van omplir els camps de l‟usuari de la 

base de dades i de l‟administrador de la base de dades, ja que Idempiere haurà de tenir-ne 

permisos en tot moment. Al desplegable de tipus de base de dades hem d‟indicar-ne el 

tipus, Oracle o Postgre. 

 Finalment, a la darrera franja hi trobem les dades necessàries per crear un servidor de 

correu. No es necessari tot i que deixem establertes unes dades de caire general per a fer 

la demostració de com s‟haurien d‟omplir. 

 

D‟aquesta manera ens queda prémer el botó per a realitzar la consistència de les nostres dades, que 

les usarà per veure que la base de dades es visible i el servei d‟aplicacions es pot desplegar, i guardar 

les dades. Aquesta acció guarda les dades dins del directori que li hem indicat aquí mateix, en el 

nostre cas dins una carpeta dins l‟escriptori. 

Encara ens queda una darrera passa, per motius de permisos, Idempiere modifica la clau d‟accés de 

l‟usuari de bases de dades per tal de que ningú més pugui realitzar cap operació durant el procés 

d‟instal·lació, per aquest motiu un cop acabat el procés anterior, s‟ha de tornar a establir la 

contrasenya del nostre usuari de la base de dades que li hem assignat a Idempiere, si no ho fem, quan 

anem a desplegar el servidor ens donarà un error d‟accés. 

Per a modificar de nou la contrasenya tan sols s‟ha de executar la següent comanda d‟SQL: 

ALTER USER adempiere PASSWORD „contrasenya‟ 

Ara ja ho tenim tot apunt per a realitzar la prova d‟accés al nostre ERP. 

5.3.1 Prova d’accés al servidor 

Un cop s‟ha realitzada satisfactòriament la instal·lació i configuració el servidor, la base de dades 

es troba oberta i en ple funcionament (cal que haguem emprat el nostre usuari per accedir-hi), tant sols 

en caldran unes poques passes per poder accedir a Idempiere. 

Primerament s‟ha d‟obrir la terminal de Windows en mode administrador, un cop dins haurem de 

navegar entre els directoris del nostre ordinador fins a la carpeta idempiere-server, allotjada a l‟arrel 

de C:/ tal i com la hem configurada prèviament, en aquest directori, apart de totes les classes de Java 

necessàries per a fer funcionar Idempiere, també hi trobem diversos scripts, com ara el que hem usat 

per iniciar la configuració del servidor o com el que hem d‟executar a continuació, idempiere-

server.bat. 
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Gràcies a la configuració que li vàrem donar donat al servei i que recordem ha emmagatzemat dins 

un directori que nosaltres li hem indicat al principi de la instal·lació dels servidor, mitjançant aquest 

script podrem engegar l‟aplicació web d‟Idempiere, al cap d‟uns segons ja podrem accedir a través del 

navegador que nosaltres desitgem al nostre ERP. Ho farem accedint a la direcció de 

localhost:8080/webui (figura 8). 

Si accedim a la direcció localhost trobarem una portada des de la qual podem accedir a la wiki i a 

altres llocs d‟interès. 

 

 

Figura 8: Direcció d’accés a  Idempiere 

 

El software d‟Idempiere posa a la nostra disposició un super usuari amb el que podrem realitzar tot 

tipus d‟accions, l‟usarem per configurar l‟aplicació. L‟usuari es SuperUser i la contrasenya System. 

Un cop seleccionat l‟usuari, ens apareix una pantalla de selecció de client i de rol, tota aquesta 

informació es troba annexada a la base de dades. Inicialment trobarem el client que hem inserit, en 

aquest cas “Tot Calçat” i un client de mostra definit per Idempiere. Com el nostre objectiu es accedir 

d‟una vegada per totes al nostre ERP, accedirem a Tot Calçat amb el rol d‟admin i com fins ara no 

tenim cap dada més inserida deixem la resta amb els únics valors possibles (figura 9). 

A mesura que anem inserint les dades tindrem més opcions d‟accés a Idempiere. 
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Figura 9: Login per rol 

Finalment vàrem aconseguir accedir a l‟ERP (figura 10) des de on podrem configurar tot l‟Stock, 

preus, gestionar vendes, compres, etc. Com podem veure a primera vista, presenta una interfície 

d‟usuari relaxada, senzilla i completa. 

 

Figura 10: Escriptori principal d’Idempiere 
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5.3.2 Scripts propis d’execució  

Durant la prova d‟accés al servei d‟Idempiere, no es gaire complicat de veure que a un usuari 

inexpert pot set complicat arribar a iniciar l‟aplicació. Per aquest motiu principalment s‟ha elaborat un 

script per a poder executar Idempiere  des de un sol executable. S‟ha usat el llenguatge de 

programació PowerShell del propi Windows perquè no donarà cap tipus de problemes de 

compatibilitat ni caldrà cap tipus d‟executable addicional. Un script PowerShell, executa una sèrie de 

comandes per terminal ja sigui de Windows o Linux que s‟executen de manera seqüencial també 

admet esperes, bucles, condicionals, etc. 

El nostre script ha estat un poc problemàtic, ja que fem us de diverses eines que no tan sols usen la 

terminal de Windows, es a dir, per establir una connexió amb la base de dades de PostgreSQL és 

necessari executar una comanda a la terminal psql (terminal per tirar consultes de PostgreSQL). La 

solució ha estat senzilla, executar un script pare del qual s‟executen dos scripts més en una altre 

finestra de terminal de Windows (de manera minimitzada) una d‟elles la comentada ja connexió amb 

la base de dades de PostgreSQL i l‟altre amb l‟script d‟Idempiere per inicialitzar el servidor. 

El pseudocodi resultant és el següent: 

Inici script 

 obri connexió amb base de dades 

 Inicia desplegament del servidor idempiere 

 Obri navegador amb direcció localhost 

Fi script 

Com hem comentat no ha estat necessària una programació molt complexa, però si que s‟han 

hagut de tenir en compte una sèrie de particularitats, la més obvia, els temps d‟espera. Si executem les 

comandes en altres finestres de terminal, l‟script no espera a que aquestes acabin per continuar 

executant-se, això seria motiu d‟error, ja que si no establim connexió amb la base de dades de 

PostgreSQL abans d‟executar el desplegament del servidor Idempiere, ens donarà un error i l‟usuari 

no podrà entrar via web al client Idempiere. La solució ha estat afegir dues esperes, una després de la 

connexió amb la base de dades, i l‟altre abans d‟obrir el navegador, de 5 i 30 segons respectivament. 

Els temps d‟espera no són importants ja que aquest script tant sols s‟hauria d‟executar un cop al dia 

com a norma general. 

La segona particularitat ha estat la connexió amb la base de dades via línia de comandes 

presentava un problema, i es que demanava la contrasenya de base de dades i ens feia interaccionar 

amb l‟script, cosa que volíem evitar. La solució ha estat assignar un valor a la variable de 

contrasenyes de PostgreSQL (PGPASSWORD) i al directori %APPDATA%/postgresql/pgpass 

introduir les dades de la nostra connexió, perquè a l‟hora d‟establir la connexió, PostgreSQL vegi que 

la contrasenya introduïda a la variable  de contrasenyes coincideix amb les dades de la connexió que 

hi ha dins aquest fitxer i no ens demani la contrasenya. Aquesta solució no es per a res gens 
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recomanable en termes de seguretat per a bases de dades accessibles via web, però donat que en el 

nostre cas es una base de dades local, a la qual tant sols s‟hi connectarà Idempiere, no hi te gaire 

importància. 

Un cop tenim clar el pseudocodi elegit, les particularitats que hem comentat i sobretot les nostres 

necessitats, anem a passar al codi dels scripts, el general des d‟on es cridaran els altres dos, un propi 

d‟Idempiere que no comentarem gaire més, i el de connexió amb la base de dades. 

El general: 

start /min cmd /c bbdd.bat 

timeout 5  

cd %IDEMPIERE_HOME% 

dir  

start /min cmd /c idempiere-server.bat 

echo "|| OBRINT IDEMPIERE ||" 

timeout 30  

echo "|| IDEMPIERE OBERT || 

start chrome http://localhost:8080/webui 

Les comandes start /min cmd/c executen els altres dos scripts en altres terminals en mode 

minimitzat, per a que no molestin a l‟usuari, la resta de comandes són per posicionar-nos al directori 

adient i com a outputs a mode informatiu. 

El segon script que s‟ha desenvolupat, es el de connexió amb base de dades, el bbdd.bat: 

set PGPASSWORD=admin 

cd %POSTGRE_HOME% 

cd bin 

echo "Connexio amb bbdd" 

psql -U postgres -h localhost -p 5433 postgres 

Assignem la contrasenya a la variable de contrasenyes de PostgreSQL, hem iniciat el Shell de psql 

i hem establert la connexió amb la nostra base de dades, indicant, usuari, direcció, port, i nom de la 

base de dades. 

Un cop executat tot això tan sols cal assumir el temps d‟espera i la comanda de l‟script general 

“start chrome http://localhost:8080/webui” ens obrirà una finestra de Google Chrome amb la pantalla 

d‟introduir usuari d‟Idempiere, que ja configurarà l‟usuari a plaer. 
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Per a que sigui més agradable visualment per a l‟usuari final de la sabateria TOT CALÇAT, s‟ha 

posat una imatge amb el logo del comerç a l‟executable de l‟script.
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6 VALIDACIÓ FUNCIONAL 

En aquest punt ja disposem de tota la infraestructura ben muntada, automatitzada i usable, tan sols 

ens fa falta començar a usar-la.  

Com s‟ha adaptat un ERP ja existent a les necessitats de la sabateria, es va decidir optar per una 

validació de tots els requisits que es varen extreure directament de l‟usuari final, enlloc d‟una fase de 

proves convencional.  

Per tant, l‟objectiu d‟aquest paquet de treball és, garantir que tots els requisits d‟usuari es satisfan 

adequadament. D‟aquesta manera ens assegurem de cobrir totes les funcionalitats especificades. 

El propi sistema requereix d‟una configuració inicial bàsica, com ara moneda d‟ús, zona fiscal, 

estructura de la corporació, impostos estatals, entre altres, que es comenten en la secció 6.1 i 

posteriorment es fa especial èmfasi en la cobertura de tots els requisits identificats en la secció 6.2. 

6.1 Configuració inicial 

Degut a les possibilitats d‟Idempiere, existeix gran quantitat d‟informació editable inicialment. 

Tan sols s‟ha portat a terme la configuració necessària per a que el software sigui funcional d‟acord 

als requisits extrets. 

6.1.1 Empresa i magatzem 

El primer que hem de saber es que per inserir un material, recurs o producte, necessitem un 

magatzem. Cada magatzem està associat a una organització, podent aquesta tenir-ne varis, i una 

organització pertany a un grup empresarial. Tota aquesta informació es vàlida per a grans empreses, 

fins i tot grups de comerços, per a petites tendes es indiferent.. 

La manera d‟explicar com s‟ha de tenir aquesta pre-configuració amb les dades dels negocies 

recorda molt a una estructura de base de dades. No es cap coincidència, com Idempiere es troba 

connectat a una base de dades PostgreSQL, per darrere va muntant una base de dades relacional on 

perfectament es poden executar comandes SQL, el nom de les taules i camps es pot consultar a la seva 

wiki
[7]

, cosa que facilita molt la feina a l‟hora de desenvolupar alguna extensió pròpia de codi. La 

informació que s‟ha donat referent a l‟estructura del negoci, es podria resumir amb el següent 

esquema (Figura 11): 
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Figura 11: Estructura BBDD idempiere 

 

 

Òbviament falten altres dades, com per exemple l‟IVA que s‟aplica sobre els productes, taxes 

aplicades, etc, però suficient per entendre el comportament d‟Idempiere quan s‟insereixen dades. 

Per establir la configuració inicial del magatzem, s‟ha hagut de crear primer un grup empresarial, 

després una organització i finalment un magatzem. El procés de creació es molt senzill: 

1. Sabent que volem crear, introduïm al cercador d‟Idempiere grup empresarial, i ens 

donarà l‟opció de crear un objecte mitjançant un formulari. 

2. Realitzem la mateixa passa anterior però cercant organització, també demana omplir un 

formulari on en un dels camps deixa relacionar-ho amb un grup empresarial. 

3. Fem el mateix amb el magatzem, que ens demana relacionar-ho amb una organització. 

Un cop creat el magatzem, es podrien inserir productes, però com es presentarà l‟aplicació 

configurada a l‟usuari, inserirem l‟impost que ordena l‟estat d‟un 21%, l‟IVA.  

6.1.2 Imposts 

L‟IVA, és un import que no es freqüent que variï, al existir aquesta possibilitat s‟explicarà com 

s‟ha procedit a inserir-lo.  
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A l‟apartat anterior s‟ha recorregut al cercador d‟Idempiere per trobar una dada i inserir-la. 

Aquesta tècnica s‟ha usat molt per validar els requisits (Figura 12): 

 

Figura 12: cercador d’Idempiere 

Simplement cerquem que volem introduir, en aquest cas una “categoria de impuesto” i premem el 

botó a la dreta del nom per introduir un nou registre i omplim amb les dades que ens demana, bastant 

trivial (Figura 13): 

 

Figura 13 : Categoria d’impost 

 

No s‟ha introduït cap tipus d‟import, tan sols una informació de que és aquest import que 

aplicarem. Això es degut a que normalment hem d‟introduir dues dades per crear com ara volem 

l‟IVA, per un tema totalment organitzatiu, per exemple, amb la darrera pujada de l‟IVA es va passar 

d‟un 18 a un 21%, existeix un període de temps en el qual s‟han de contemplar ambdós percentatges 

per temes de comptabilitat, factures etc. Per aquest motiu ens veiem obligats a crear una categoria amb 

el nom d‟IVA, i com es veu a continuació, un import d‟IVA 21% ( Figura 14).  
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S‟ha procedit de la mateixa manera, cerquem al cercador “Tasa de impuesto” i s‟omple el següent 

registre: 

 

Figura 14. Taxa d’impost 

6.2 Assoliment dels requisits 

Un cop realitzada la configuració bàsica, es poden validar un a un tots els requisits d‟usuari extrets 

al capítol 3. 

6.2.1 RU-01, consultar stock 

 

RU-01 L‟usuari ha de poder consultar stock. 

 

D‟acord al primer requisit, l‟usuari ha de poder consultar l‟stock en tot moment, actualment no es 

disposa d‟aquesta funcionalitat i per tant suposa una millora molt gran.  

Per a validar aquest requisit, cal inserir al cercador “Detalle de Almacenamiento” i accedir-hi. 

Amb aquest menú (Figura 15), Idempiere permet consultar qualsevol producte, categoria de producte 

(sabates, cinturons, depèn del desglossament del negoci), o simplement que mostri tot l‟stock del 

magatzem que se li indiqui. 
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Figura 15: Detall de magatzem 

 

També es pot realitzar una cerca per codi de producte, que porta al registre del propi producte on 

s‟hi poden consultar totes les seves dades. Per a realitzar aquest tipus de cerca, cal: 

1. Accedir al menú de registre. 

2. A la barra superior fer click sobre la lupa (Figura 16). 

 

Figura 16: Cerca per producte 

 

3. Cercar per codi de producte. 

Amb aquesta funcionalitat, es cobreix tant la necessitat de la consulta d‟un producte concret quan 

es demana la seva disponibilitat en el dia a dia, com la utilitat de fer recompte d‟stock quan es 

disposen a demanar productes als proveïdors. 

El resultat de la cerca es treu per finestra en el propi Idempiere i es pot exportar en format html, 

csv i pdf. 

6.2.2 RU-02, inserir un producte 
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RU-02 L‟usuari ha de poder inserir un producte dins l‟aplicació. 

 

     El següent requisit que s‟ha validat és la inserció d‟un producte, aquesta inserció es tracta de 

l‟enregistrament al sistema d‟Idempiere del producte com a tal, és a dir, que Idempiere reconegui un 

producte com a un element singular per a que posteriorment en puguem comprar o vendre unitats. Cal 

tenir-ho en compte, ja que inserir un producte no és augmentar l‟stock. Per a augmentar l‟stock cal 

enregistrar una compra del producte als proveïdors, tal com es veurà en la validació del requisit RU-

10.  

Per a crear un producte, primer s‟ha de crear una categoria de producte, en aquest cas és molt més 

lògic, ja que per exemple, una sabata de la marca AllStar prové d‟una categoria com és sabata, fins i 

tot podem especificar molt més dient que la nostra sabata AllStar, és de la categoria de sabates de 

dona i aquesta categoria és una categoria filla de la categoria sabata. 

És cert que al començament haurem de crear moltes categories, però això farà que si l‟usuari vol 

afegir un producte nou al seu catàleg li resulti molt ràpid. 

 

Per a realitzar la validació del requisit RU-02 únicament es crearan les dades necessàries del 

producte per a poder tractar-lo, donant per entès que gran part dels camps són opcionals com ara per 

exemple els camps de tipus descripció. Les passes principals per a crear un producte són: 

1. Crear una categoria de producte, el menú és molt bàsic (Figura 17) 

 

Figura 17: Categoria de producte 

 

2. Un cop creada la categoria, cal accedir al menú de producte, fent ús del cercador, i s‟ha 

de crear un nou registre (Figura 18). Cal explicar alguns camps en detall: 
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a. Unitat de mesura (UM): serà de tipus unitat, aquest camp fa referència a la 

mesura en què es comptabilitzarà el producte,  altres unitats de mesura 

disponibles de sèrie a Idempiere serien kilograms, litres, etc. 

b. Localització: simbolitza el lloc on es troba el producte dins un magatzem que se 

li indica. La pròpia interfície d‟Idempiere deixa elegir un magatzem en concret i 

la localització concreta, fent ús d‟un curiós eix XYZ, on l‟eix de les X correspon 

amb el passadís, la Y amb l‟estanteria i la Z amb la profunditat a la queè es troba 

el producte, com a dada d‟interès la seva representació a la base de dades es 

mostrarà com a NomMagatzem*X*Y*Z . 

 

 

Figura 18: Menú de producte 

 

En aquest punt el producte ja es troba creat però és necessari assignar-li un preu. És possible que 

es tingui més d‟un preu distint per al mateix producte en diverses èpoques de l‟any (rebaixes, fora de 

temporada, etc.), per aquest motiu Idempiere usa diverses versions de llistes de preus. Una llista de 

preus no és més que un registre que associem a un producte d‟acord a unes propietats com ara la 

moneda. La versió de la llista de preu, usa una llista de preu i l‟aplica durant una determinada època 

de l‟any. L‟aplicació que s‟ha usat en la validació del requisit és simple, un preu distint durant els 

mesos de gener i febrer, corresponent-se a les rebaixes. 
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S‟ha de tenir en compte que una versió de llistes de preu i les llistes de preu són unes dades molt 

genèriques, que es crearan cada cert temps, així i tot s‟han inclòs a mode de demostració S‟han seguit 

les següents passes: 

1. Cal accedir, mitjançant la finestra del producte que s‟ha creat abans a la pestanyes de 

Preu que podem veure a la part inferior (Figura 18). Allà és necessari crear un nou 

registre (Figura 19): 

 

 

Figura 19: Inserció del preu del producte 

 

2. Inicialment no apareix cap Versión de Lista de Precios ja que encara no està creada, però 

si es fa click sobre el nom del camp, s‟obri el menú per a crear-la (Figura 20) 

 

 

 Figura 20: Versió de llista de preus 

 

3. Finalment, cal crear la Llista de preus, on tan sols s‟ha indicat la moneda, per a la 

validació del requisit és suficient (Figura 21): 
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Figura 21: Llista de preus 

 

D‟acord als menús es pot pensar que hi ha la possibilitat de crear dos preus diferents per al mateix 

producte indicant una mateixa versió de llista de preus i d‟aquesta manera crear una incongruència 

dins la base de dades d‟Idempiere, no és així, ja que la versió de la llista de preus forma part de la clau 

primària junt amb el nom del producte. 

6.2.3 RU-03, modificar un producte 

 

RU-03 L‟usuari ha de poder modificar un producte. 

 

La validació d‟aquest requisit es molt senzilla, tan sols cal accedir a la fitxa del producte en 

qüestió i modificar qualsevol dada que es desitgi, llevat de les claus primàries que s‟usen per efectuar 

la cerca. 

Les passes a seguir són les següents: 

1. Accedir a la finestra de producte. 

2. Cercar per codi de producte. 

3. Modificar la dada que es desitja. 

4. Guardar el registre mitjançant la icona del disc (Figura 22). 
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Figura 22: Modificació del producte 

 

Mitjançant aquestes passes, es valida el RU-03. Si es desitgés modificar una dada dins una llista, com 

ara la de preus que s‟ha vist en apartats anteriors, mitjançant les pestanyes inferiors es podria trobar el 

registre de la llista i modificar-la de manera semblant. 

6.2.4 RU-04, eliminar un producte 

 

RU-04 L‟usuari ha de poder eliminar un producte. 

 

L‟usuari ha de poder eliminar un producte per diversos motius, per exemple en el cas de que ha 

quedat obsolet i ja no es pot vendre.  

La validació d‟aquest requisit es molt trivial, les passes són: 

1. Accedir a la finestra de producte. 

2. Cercar per codi de producte. 

3. Prémer la paperera de reciclatge (Figura 23). 

4. Confirmar. 
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Figura 23:Paperera de reciclatge 

 

6.2.5 RU-05, consultar dades de contacte  

 

RU-05 L‟usuari ha de poder consultar les dades de contacte dels seus proveïdors. 

 

Per a validar aquest requisit (i els pròxims), s‟ha adaptat la gestió que fa Idempiere dels 

proveïdors. És pel fet que la major part de dades que s‟usen en els registres de proveïdors estan 

orientats a l‟emissió de comandes cap a aquests. L‟usuari no necessita més que un simple registre dels 

seus proveïdors amb les seves dades de contacte.  

La consecució d‟aquest requisit, s‟ha aconseguit del següent mode: 

1. S‟ha d‟accedir, mitjançant el cercador a “Tercero”. 

2. Mitjançant la lupa es cerca per codi de proveïdor, nom, o descripció. 

3. Es consulta el resultat (Figura 24). 
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Figura 24: Resultat de cerca per proveïdor 

 

El que s‟ha adaptat és el registre de la descripció, s‟usa a mode de casella de text lliure on l‟usuari 

pot usar-lo per a indicar-hi el telèfon, correu, direcció, etc. Amb aquesta petita adaptació del formulari 

que ens proveeix Idempiere, el RU-05 queda validat satisfactòriament. 

6.2.6 RU-06, inserir dades de contacte  

 

RU-06 L‟usuari ha de poder inserir les dades de contacte dels seus proveïdors. 

 

Cada vegada que l‟usuari necessita encarregar productes, o simplement posar-se en contacte amb 

un dels proveïdors, necessita consultar el seu número telèfon o correu. És un requisit bastant necessari 

i el mètode per a satisfer aquest requisit és bastant senzill i no dista molt de l‟anterior. No s‟usarà la 

mateixa tècnica per a inserir dades que al RU-02, tot i que és bastant similar. 

Per a inserir les dades d‟un proveïdor: 

1. S‟ha d‟accedir, mitjançant el cercador a “Tercero”. 

2. Es fa click sobre la tercera icona que serveix per a crear un nou registre. 

3. S‟omple el formulari amb les dades que es mostren (Figura 25). 
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Figura 24: Menú de dades de tercers 

 

A part de les dades que es veuen, mitjançant les pestanyes es pot afegir més informació, com ara 

que relaciona el proveïdor amb els productes que proporciona. Aquestes dades no s‟han inserit, ja que 

no entra dins els requisits dels usuaris.  

6.2.7 RU-07, modificar dades de contacte  

 

RU-07 L‟usuari ha de poder modificar les dades de contacte dels seus proveïdors. 

 

Per a modificar les dades de contacte d‟un proveïdor, les passes a seguir són molt semblants a la 

modificació d‟un producte (RU-03). Per a fer-ho: 

1. S‟ha d‟accedir, mitjançant el cercador a “Tercero”. 

2. Mitjançant la lupa es cerca per codi de proveïdor, nom, o descripció. 

3. Modificar la dada que es desitja. 

4. Guardar el registre mitjançant la icona del disc (Figura 25). 
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Figura 25: Modificació de dades de tercers 

 

6.2.8 RU-08, eliminar dades de contacte  

RU-08 L‟usuari ha de poder eliminar les dades de contacte dels seus proveïdors. 

 

En el cas de que l‟usuari desitgi eliminar les dades d‟un proveïdor, es pot realitzar de manera molt 

ràpida: 

1. S‟ha d‟accedir, mitjançant el cercador a “Tercero”. 

2. Mitjançant la lupa es cerca per codi de proveïdor, nom, o descripció. 

3. Fer click sobre la paperera de reciclatge (Figura 26). 

4. Confirmar. 

 

 

Figura 26: Eliminació de dades de tercers 

 

Amb aquesta demostració, es dona per validat el RU-08, generalment totes les modificacions, 

eliminacions i insercions de dades es realitzen de forma molt similar. 



6 VALIDACIÓ FUNCIONAL 

60 

 

 

 

6.2.9 RU-09, enregistrar compres 

  

RU-09 L‟usuari ha de poder enregistrar productes nous comprats als diversos proveïdors. 

 

Poder enregistrar noves compres als proveïdors i comptabilitzar els productes a l‟stock és una de 

les tasques més importants a realitzar. Per a poder complir aquest requisit, primer de tot serà necessari 

crear una ordre de compra. Una ordre de compra no és més que la clàssica comanda que disposa de 

varies línies de compra. Una línia de compra és una petició al proveïdor per a l‟adquisició d‟un 

producte concret.  

Per a dur aquest procés a terme les passes a seguir són: 

1. Mitjançant el cercador, s‟ha d‟accedir a “Órdenes de compra”, s‟ha de prémer la icona de 

creació de registre. 

2. S‟emplena el formulari (Figura 27). Cal seleccionar una llista de preus que s‟ha de crear 

com s‟ha vist al RU-02. Això és degut perquè s‟usaran aquestes llistes per determinar les 

compres i vendes que es realitzaran durant els anys fiscals. 

 

Figura 27: Ordres de compra 

 

3. Es guarda el registre, i a la part inferior accedim a la pestanya de “línias de órdenes de 

compra” que permet crear una comanda de productes (Figura 28) 
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Figura 28: línia d’ordre de compra 

 

4. Es selecciona que el producte que es desitja, tant el tercer com la seva ubicació no 

presenta cap problema perquè les dades estan enllaçades, els camps més importants 

d‟aquest formulari són sense cap dubte el preu i la quantitat, que determinarà l‟import 

total de la compra al proveïdor.  

5. Tornem a la pantalla ”Órdenes de compra”. Idempiere crea tots els documents 

transcendents de cara a la comptabilitat en mode esborrany, això significa que seran 

editables fins que no es marquin com a completats. Per a fer això amb l‟ordre de compra 

simplement s‟ha d‟anar a la part  inferior on hi ha un botó d‟acció i seleccionar completat. 

Ara mateix ja es disposa d‟una comanda realitzada, fins i tot es pot dir que es troba pagada. El que 

falta, és comptabilitzar els productes que s‟adquireixen per a tenir-los controlats en tot moment i saber 

a quin preu s‟han comprat.  

Per a dur aquest propòsit a terme, un cop completada una ordre de compra cal: 

6. Anar a la recepció de productes (Figura 29): 
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Figura 29: Recepció de productes 

7. Fer click al botó “Crear Desde” que permet rebre el producte provinent d‟una ordre de 

compra, obrirà la següent pantalla (Figura 30): 

 

Figura 30: Rebre producte per ordre de compra 

8. Es selecciona l‟ordre de compra que s‟espera i es marca el producte que es vol incorporar 

al magatzem. Es possible enregistrar l‟arribada de menys producte del sol·licitat, això es 

degut perquè es pot donar el cas de que el proveïdor per problemes amb el producte ens 

realitzi més d‟un enviament, si es dóna el cas i s‟enregistra l‟arribada de menys producte 
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del demanat, es pot tornar a enregistrar l‟arribada dels productes restants en qualsevol 

moment.  

La utilitat real de separar les ordres de compra de l‟enregistrament de l‟stock dins l‟organització es 

una manera d‟enllaçar les compres que es realitzen amb una data d‟entrada dins el magatzem.  

Per a completar la validació del requisit, es comprovarà que el producte que s‟ha enregistrat ha 

augmentat el seu stock. Això es pot realitzar a la pantalla de producte visualitzant la seva ubicació 

(Figura 31):  

 

Figura 31: Augment d’stock 

 

Es pot veure com l‟existència al magatzem indica 50 unitats, que són les que s‟han inserit. 

6.2.10 RU-10, enregistrar vendes 

 

RU-10 L‟usuari ha de poder enregistrar les vendes realitzades. 

 

En el dia a dia, s‟han de poder enregistrar les vendes que es realitzen. El procediment es calcat a la 

creació d‟una ordre de compra i les seves línies que s‟ha vist al requisit anterior (RU-09). 

Per a enregistrar una venta s‟ha de fer: 

1. Accedir la finestra “Órdenes de venda” i s‟emplena el següent formulari (Figura 32), 

marcant el tipus de document d’ordre de magatzem, això significa que  donada aquesta 

ordre de venda i completada, l‟stock disminuirà automàticament, cosa que facilitarà el 

procés: 
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Figura 32: Ordres de venda 

2. Del mateix mode que en l‟ordre de compra, a la part inferior de la pantalla es pot afegir 

una nova línia de venda que simbolitza el producte que venem durant aquesta ordre de 

venda. 

3.  Cal marcar el formulari com a complet ja que es torbava en mode esborrany.  

Com amb el requisit anterior (RU-09) es revisarà que l‟inventari s‟ha reduït i que la venda ha 

quedat enregistrada, es cerca el producte que s‟ha venut i es revisa la seva ubicació, on apareix el 

nombre d‟unitats disponibles (Figura 33): 

 

 

Figura 32: Reducció d’stock 

El producte s‟ha vist reduït degut a la venda realitzada, d‟aquesta manera, el requisit ha quedat 

validat. 

Cal comentar, que el fet de que l‟usuari pugui revisar les despeses i beneficis a nivell mensual o 

anual, va lligat amb els RU-09 i RU-10, ja que inserint el registre de compra o venda, s‟associa a 

l‟ordre una data que ens permet realitzar un filtrat per mes, trimestre, semestre i qualsevol franja 

temporal que se li demani a Idempiere.
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6.2.11 RU-11, emissió de factures 

 

RU-11 L‟usuari ah de poder emetre factures senzilles. 

 

 

Per a emetre una factura senzilla correctament, es important entendre que una ordre de venda es 

pròpia per a cada client, es cert que un client pot demanar més d‟una ordre de compra, d‟aquesta 

manera, individualitzant les ordres de compra si el client demana que se l‟hi emeti la factura es pot 

realitzar la tasca sense cap tipus de problema. Per a fer-ho, s‟han de seguir les següents passes: 

1. S‟ha d‟accedir a la pantalla “Órdenes de venta” i es cerca l‟ordre a emetre com a factura. 

Normalment no es necessari realitzar-ne la cerca, ja que la factura es sol emetre en el 

moment de confirmar la venda. S‟ha de prémer aquest botó (Figura 33): 

 

Figura 33: Botó per a imprimir factures 

Cal dir que la factura que genera es altament editable, l‟objectiu d‟aquest cas pràctic no és 

presentar una factura llesta per al seu ús, sino un cas de mostra per a donar a entendre que complim els 

requeriments d‟usuari que s‟han demanat (Figura 34): 
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Figura 34: Factura tipus 

 

6.2.12 Altres validacions 

No s‟ha realitzat una validació estricta dels requisits de sistema, ja que en aquest punt tots ells 

s‟evidencien clarament. 

Un dels requisits era que fos senzill utilitzar-lo usuaris sense experiència informàtica, podem dir 

que Idempiere presenta una interfície molt senzilla i com s‟ha demostrat amb la validació dels 

requisits d‟usuari, gairebé totes les tasques es realitzen de forma similar, ajudant molt a 

l‟aprenentatge. 

Un altre dels requisits de sistema era que fos assequible econòmicament i sense cap dubte, a un 

cost de zero euros, complim aquest requisit. 

Per últim, el sistema havia de mantenir la informació segura, amb la infraestructura en local, totes 

les dades queden protegides. A més disposem d‟una contrasenya d‟accés a la base de dades. 
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7 CONCLUSIONS 

7.1 Tancament del projecte 

D‟acord a la planificació feta al capítol 2, s‟ha complert gairebé a la perfecció, s‟han seguit els 

paquets de treball marcats, únicament no s‟ha realitzat la implantació del sistema perquè s‟ha optat per 

un software fet. No s‟ha tingut cap tipus de desviació temporal i s‟han complert totes les dates 

marcades, en la gestió de costs tampoc hi ha hagut cap desviació, ja que el projecte ha acabat amb un 

cost de 0€. Pel que fa als riscs, cap d‟ells ha arribat a succeir. 

Els interessats han mostrat un fort compromís amb el projecte durant tota la seva execució, 

destacant sobretot la captura dels requisits. Per a concloure el projecte, s‟ha dut a terme una sessió 

amb els membres de la sabateria, on se‟ls ha mostrat l‟eina junt amb les demostracions de la 

consecució dels requisits. Les opinions generades pels clients han estat molt satisfactòries, s‟han 

destacat positivament la senzilla creació de dades mitjançant formularis, la consulta d‟stock per 

producte i l‟emissió de factures. L‟únic inconvenient que s‟ha comentat és el temps d‟adaptació a 

l‟eina, un handicap que ja es coneixia. 

Analitzant el que pot aportar el software presentat a la sabateria, veiem que estam davant una 

millora circumstancial d‟aquesta. S‟ha proporcionat una eina totalment funcional, estable i robusta per 

a poder realitzar algunes de les tasques més tedioses amb les que havien d‟enfrontar el dia a dia. 

Algunes fins i tot no es podien realitzar. 

És cert que els empleats necessitaran un temps d‟adaptació amb l‟eina, ja que no hi estan 

acostumats i pot arribar a resultar una mica complexa si no es disposa d‟una formació inicial. Però no 

hi ha cap dubte que amb poca pràctica les tasques es poden realitzar amb major rapidesa. 

 

7.2 Possibles ampliacions 

Les futures opcions de desenvolupament d‟aquest projecte són molt àmplies i diverses. Algunes 

millorarien el funcionament de la sabateria, d‟altres afectarien a nivell d‟infraestructura i d‟altres 

serien a nivell de codi per a benefici del software lliure. 

 Formació: Tenint en compte que els usuaris no són gens experimentats en el món de 

l‟ofimàtica, els seria de gran ajuda comptar amb unes sessions de formació d‟Idempiere 

adaptades a l‟ús diari a la sabateria. Gràcies al profund treball d‟investigació sobre el 
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funcionament d‟Idempiere, es considera que el desenvolupador està suficientment 

capacitat per a donar aquesta formació. 

 Noves funcionalitats: Afegir noves funcionalitats al sistema, per exemple, Idempiere 

admet la creació de tendes virtuals per a vendre productes, afegir aquesta millora seria 

una millora molt gran per a la sabateria i donaria un gran impuls al negoci.  

Una altra possibilitat seria implementar noves funcionalitats per a Idempiere, com tenim 

el codi font, no necessitem res més per a posar aquesta idea en marxa, i podríem, per 

exemple afegir el camp telèfon a la fitxa de tercers. 

 Infraestructura: En aquest treball de fi de grau s‟ha implementat el servidor en mode 

local, motiu que fa que s‟hagi desenvolupat un script per iniciar el servidor, connectar la 

base de dades i obrir el navegador. Si es portés el servidor i la base de dades al Cloud 

mitjançant un servidor extern com ara els d‟Amazon, s‟externalitzaria tota aquesta 

dependència. 

7.3 Valoració personal 

Per la part de la feina realitzada per a dur a terme aquest treball de fi de grau, tant la tasca 

d‟investigació com la configuració del servidor-client ha servit per profunditzar els coneixements amb 

temes amb els quals no estava gens familiaritzat, com ara per exemple PostgreSQL.  

Pel que fa a la planificació duta a terme, ha estat molt gratificant veure que tot ha succeït segons el 

marcat. Va ser un encert elegir les tècniques de captura de requisits que s‟han exposat, ja que gràcies a 

elles es va poder construir una font de dades de la qual partir inicialment, formar-se,  i que ha resultat 

ser fonamental per a la presa de decisions posteriors i fins i tot en la validació de l‟eina.  

La manca de coneixement sobre els temes econòmics-administratius de les empreses ha estat un 

petit handicap a l‟hora de realitzar la configuració inicial del software, però ha servit per posar en 

pràctica una situació a la que en un futur és probable que haguem de superar en algun moment de la 

nostra vida professional. Aprendre sobre algun camp per al que treballem ja sigui desenvolupant 

software, analitzant casos d‟ús de negoci, establint l‟arquitectura del software que s‟ha de menester, 

etc. forma part del que se‟ns exigeix.
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A més s‟han realitzat consultes a un seguit de fòrums i comunitats d‟Idempiere, sobretot per a la 

configuració del servidor i la configuració inicial del software: 

 

https://groups.google.com/forum/#!forum/idempiere-es, fòrum de la comunitat Idempiere de parla 

hispana de Google 

https://groups.google.com/forum/#!forum/idempiere, fòrum de la comunitat Idempiere de Google 
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