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 1. INFORMACIÓ GENERAL  
 1.1. L'empresa  

El projecte és la realització d'una web pels comercials de l'empresa "Establiments Coll SA". 

És una empresa d'origen familiar, situada a la zona geogràfica de Catalunya, dedicada al món de 

l'automoció. La seva tasca es pot dividir en cinc àrees clarament diferenciades:

– G-AUTO i  G-TRUCK: Comercialització  i  distribució  de tot  tipus  de  recanvis  per  a 

automòbils i vehicles industrials.

– GIROTECNIC: Maquinària i equipament de tallers.

– GIROCOLOR: Pintura d'automòbil.

– GIROPLUS: Recanvis indústria.

– INFORMÀTICA: Informàtica i consumibles per al taller.

Amb més de 85 anys d'antiguitat, es van implantar, inicialment, a la zona de Figueres i actualment 

ja  comptem  amb  18  centres  de  distribució.  Ara  son  gestors  dels  conceptes  EUROTALLER, 

COLLFORM I TOP TRUCK, primer abanderament de tallers a nivell nacional.

 1.2. Objectius i abast  

Fins ara, cadascú s'organitzava com volia per dur a terme les visites als seus clients, els 

pressupostos els fan amb un formulari en paper i després ho passen a l'ordinador mitjançant un 

programa que més endavant detallaré i que a la vegada miraven les seves xifres de venda a través 

d'aquest programa. Per tant, l'objectiu principal és realitzar una aplicació web, lo més semblant al 

programa actual,  amb la  que ho puguin fer  a través d'internet  i  així  només ho realitzarien una 

vegada. Això farà també que s'agilitzin els tràmits per poder servir les comandes als clients a un 

termini més curt i tenir un millor seguiment dels clients i les xifres de venda. 

També s'ha de tenir en compte que la base de dades existent està en SQL i la web ha de ser 

dissenyada en Adobe Flex, a petició expressa de l'empresa.

La  base  de  dades  necessària  és  la  mateixa  que  la  del  programa  esmentat  abans  i  esta 

implementada  en  SQL.  La  web  ha  de  ser  una  adaptació  d'aquest  programa  usant  "Flex  4.0", 

llenguatge que dóna un aspecte més amigable respecte els altres, i Java, per interaccionar amb la 

base de dades.
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Degut a que aquest entorn web no s'ensenya durant els cursos de la carrera, he d'aprendre a 

programar amb aquest llenguatge mentre dissenyo les primeres pàgines per posar-ho en pràctica. 

Gràcies a això, podré ampliar la meva varietat de coneixements en disseny web.

L'aplicació té, com objectiu, permetre als comercials:

− Consultar la informació dels seus clients assignats.

− Consultar les seves xifres de venda.

− Consultar productes.

− Gestió de missatgeria.

− Gestió de pressupostos.

− Gestió de visites.

− Gestió de comandes.

Finalment, hem eliminat la gestió de missatgeria perquè ja tenen un proveïdor per aquest 

servei i la de comandes ja que era més complex perquè havia de coordinar-se amb els establiments. 

Lo  que  hem  afegit  és  poder  consultar  ofertes  que  poden  ser  usades  per  a  la  realització  de 

pressupostos més atractius.

 1.3. Marc de treball i estudi de viabilitat  

Realitzaré  el  projecte  sol  però  supervisat  pel  director  del  projecte,  Santi  Espigulé,  que 

treballa al departament d'informàtica de l'empresa a Vilamalla i em dona les especificacions de com 

ha de ser l'aparença de la web o correccions a fer.

Aquest  projecte  permetrà  als  comercials  de  l'empresa  guanyar  temps  en  els  tràmits  de 

pressupostos i compres que realitzen ja que no ho fan 2 vegades i tenir un millor control i gestió de 

la seva feina i dels seus clients.

Pel programa desenvolupador de Flex hem aconseguit un codi de validació per estudiants i 

la  resta  és  codi  lliure.  Per  tant,  tot  això  fa  que  la  realització  del  projecte  no  sigui  costos, 

econòmicament parlant, i s'aconseguirà una aparença semblant a la del programa actual.

La dificultat de dissenyar la web mitjançant aquest llenguatge és que haig d'aprendre'l pel 

meu compte a través d'un llibre, l'ajuda d'Adobe i pels fòrums que hi ha.
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 1.4. Metodologia  

La  metodologia  que  usaré  per  aquest  projecte  es  podria  definir  com la  repetició  de  la 

"Cascada" per  cada pàgina de la  web. Aquest  mètode és  l'enfocament  metodològic  que ordena 

rigorosament les etapes del procés per al desenvolupament de programari, de tal manera que l'inici 

de cada etapa ha d'esperar a la finalització de l'etapa anterior.

Un exemple d'una metodologia de desenvolupament en cascada és:

– Anàlisi de requisits.

– Disseny del sistema.

– Disseny del Programa.

– Codificació.

– Proves.

– Implantació.

– Manteniment.

D'aquesta  manera,  qualsevol  error  de  disseny  detectat  en  l'etapa  de  prova  condueix 

necessàriament al redisseny i nova programació del codi afectat. En el meu cas, no es farà una 

prova al programa complet fins al final, per detectar possibles problemes al anar d'una pàgina a una 

altre, però si que se'n farà al finalitzar el disseny d'una pàgina i així anar arreglant els errors que 

vagin sorgint.

 1.5. Planificació  

La idea del  projecte  va començar el  gener de 2011 aportada pel  tutor de projecte  Santi 

Espigulé, professor adjunt en aquell moment de la UdG i treballador de l'empresa en el departament 

d'informàtica. Primer he hagut de llegir el llibre per entendre el funcionament del llenguatge Flex i 

fer proves per tenir exemples. 

Un cop obtinguts els conceptes bàsics, he començat el disseny de la pàgina d'inici i, com que 

he treballat des de casa, he hagut de crear la base de dades necessària per fer-ho. Després crear totes 

les entitats  encarregades de gestionar les diferents taules i llavors,  a partir  de les necessitats de 

l'entorn web a petició de'n Santi, crear una classe controladora per la interacció amb els mètodes de 

la gestió.
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Diagrama de Gantt
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 2. EINES  

Com ja he esmentat abans, la base de dades original està implementada en SQL i per a la 

interfície  d'usuari,  a  petició  de  l'empresa,  ha  de ser  en  Flex.  Per  a  la  interacció entre  elles,  el 

llenguatge  més  viable  és  el  Java  ja  que  en  la  majoria  de  desenvolupadors  web en  Flex l'usen 

mitjançant la configuració "BlazeDS" i per a servidor he escollit el "Apache Tomcat" ja que és el 

més popular.

 2.1 Eines de disseny  
 2.1.1 SQL Plus  

Per treballar amb Oracle usaré el SQL Plus, programa del propi llenguatge i que ja he fet 

servir a la carrera. Això fa que no em sigui difícil treballar amb ell.

Per carregar totes les dades contingudes en un arxiu ".sql" per treballar des de casa, només 

haig d'introduir l'adreça d'aquest precedit de "@". Per a que això funcioni bé, aquest ha de contenir 

primer  les  comandes  "DROP"  de  les  taules  per  esborrar-les,  ordenades  de  tal  manera  que  no 

s'esborri una abans d'haver-ho fet a les que fan referència a aquesta. Per no tenir un sol arxiu molt 

gran que feria difícil de buscar o afegir dades, les taules que ja existien les tinc en arxius separats i 

el principal ha de tenir l'adreça de la mateixa manera que he mencionat abans. Finalment, ha de 

contenir la comanda "COMMIT" perquè quedin guardats els canvis realitzats.

 2.1.2 Eclipse  

Pel Java utilitzaré l'Eclipse perquè és gratuït i també s'ha usat en alguna assignatura. La 

configuració  és  tant  fàcil  com sobreescriure  els  arxius  que  pertanyen  a  la  connexió  web  pels 

configurats amb BlazeDS que detallaré més endavant. També em permet exportar el projecte en un 

arxiu amb extensió "war" per poder-lo carregar al servidor Tomcat per a la seva utilització a l'entorn 

web amb Flex.
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 2.1.3 Adobe Flash Builder 4  

Pel disseny web amb Flex faré servir el programa Adobe Flash Builder 4 amb una llicencia 

d'estudiant i executat sobre Google Chrome. Per fer servir els mètodes de java només cal introduir 

la comanda següent on "id" és el nom de l'objecte i "destination" és una referència a la configuració 

BlazeDS anterior(més detalls en l'apartat de disseny):

<mx:RemoteObject id="java" destination="java" />

2.2. Eines de connexió  

2.2.1. BlazeDS  

BlazeDS  és  una  tecnologia  de  missatgeria  asincrònica  per  a  components  de  servidor 

desenvolupats en Java que permet als desenvolupadors connectar aplicacions Adobe Flex i Adobe 

AIR amb entorns Java.

BlazeDS utilitza  el  format  binari  AMF (Action Message Format)  per  a  la  transferència 

d'informació  entre  els  clients  creats  del  connector  flash del  navegador  i  servidors  d'aplicacions 

basats en tecnologies Java EE.

2.2.2. Apache Tomcat  

Apache Tomcat és una implementació de programari de codi obert de la tecnologia Java 

Servlet i JavaServer Pages i en aquest cas, s'utilitza com a servidor per connectar l'aplicació web 

amb el Java.

Apache Tomcat és desenvolupat en un entorn obert i participatiu i distribuït sota la llicència 

Apache versió 2. Apache Tomcat està destinada a ser una col·laboració dels desenvolupadors de les 

millors de la seva classe de tot el món.
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2.3. Llibreria AlivePDF  

També hauré d'afegir la llibreria d'Alivepdf, pròpia del llenguatge, per poder generar arxius 

PDF des de l'aplicació ja que no ve per defecte amb la de Flex. Amb això s'obté un conjunt de 

classes i mètodes senzills pel seu muntatge com, per exemple, una classe PDF, objecte de l'arxiu, o 

Grid, taula específica de la llibreria. El manera d'usar-ho esta detallat més endavant.
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 3. Anàlisi i disseny del sistema  
 3.1. Diagrames de casos d'us  

Un cas d’us és una tècnica per a la captura de requisits potencials d’un nou sistema. Cada 

cas  d’ús proporciona un o més escenaris que indiquen com hauria d'interaccionar el sistema amb 

l’usuari o amb un altre sistema per a aconseguir un objectiu específic. Normalment, als casos d’ús 

s’evita utilitzar llenguatge tècnic, preferint un llenguatge més proper a l’usuari final.

 3.1.1 Cas general  

Aquest diagrama representa l’escenari més general amb que es troba l’usuari:
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 3.1.2 Consulta de clients  

Fitxa de cas d'us Consulta de clients
Descripció L'autor vol conèixer les dades d'un client
Autor Comercial (C)
Precondició El client existeix
Flux principal 1- Entrar DNI/NIF/CIF (C)

2- Buscar client (Sistema (S))
3- Omplir dades client (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Dades del client omplertes

 3.1.3 Consulta de xifres de venda  

 3.1.3.1 Exercici actual  

Fitxa de cas d'us Consulta xifres de l'exercici actual
Descripció Conèixer les xifres de venda que porta l'any actual i comparat amb les del 

passat
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Seleccionar cartera de clients (C)

2- Buscar dades exercici (S)
3- Omplir taula exercici (S)
      3.1- Fer càlculs d'acumulats i totals (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Taula omplerta i cada fila colorejada segons la diferencia (actual-anterior): 

vermell si <0, blau si = 0 i  verd si >0
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 3.1.3.2 Mesos tancats  

Fitxa de cas d'us Consultar les xifres dels clients d'un més tancat de l'exercici actual
Descripció Poder consultar, per mesos tancats de l'any actual, les xifres de venda a 

clients de la cartera comparats amb l'any anterior
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Seleccionar cartera (C)

2- Seleccionar mes (C)
3- Buscar dades (S)
4- Omplir taula (S)
      4.1- Fer càlculs d'acumulats i totals (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Taula omplerta i cada fila colorejada segons la diferencia (actual-anterior): 

vermell si <0, blau si = 0 i  verd si >0

 3.1.3.3 Mesos anteriors  

Fitxa de cas d'us Consultar les xifres anteriors d'un client
Descripció Poder consultar les xifres de venda dels 12 mesos anteriors d'un client de 

la cartera comparats amb l'any anterior
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Seleccionar cartera (C)

2- Seleccionar mesos anteriors d'un client (C)
3- Buscar dades (S)
4- Omplir taula (S)
      4.1- Fer càlculs d'acumulats i totals (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Taula omplerta i cada fila colorejada segons la diferencia (actual-anterior): 

vermell si <0, blau si = 0 i  verd si >0
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 3.1.4 Consulta de productes  

Fitxa de cas d'us Consulta de productes
Descripció L'autor vol conèixer les dades d'un producte
Autor Comercial (C)
Precondició El client existeix
Flux principal 1- Introduir codi producte (C)

2- Buscar producte (S)
3- Omplir dades producte (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Dades del producte omplertes

 3.1.5 Gestió de pressupostos  

 3.1.5.1 Alta  

Fitxa de cas d'us Creació d'un pressupost
Descripció Realitzar un pressupost a un client
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Cerca client per CIF (C)

2- Buscar client per CIF (S)
3- Iniciar pressupost (C)
4- Afegir articles amb les quantitats corresponents (C)
5- Afegir comentari (C)
6- Validar pressupost (C)
7- Guardar pressupost a la base de dades (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Pressupost creat
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 3.1.5.2 Consulta global  

Fitxa de cas d'us Consulta d'un pressupost
Descripció Conèixer l'estat dels pressupostos pendents o anteriors
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Seleccionar actuals o històrics (C)

2- Seleccionar pressupost (C)
3- Buscar dades (S)
4- Omplir les dades del pressupost (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Dades del pressupost mostrades per pantalla

 3.1.5.3 Consulta el/s d'un client  

Fitxa de cas d'us Consulta d'un pressupost
Descripció Conèixer l'estat dels pressupostos pendents o anteriors
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Cerca client per CIF (C)

2- Buscar client per CIF (S)
3- Seleccionar veure pressupostos (C)
4- Seleccionar actuals o històrics (C)
5- Seleccionar pressupost (C)
6- Buscar dades (S)
7- Omplir les dades del pressupost (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Dades del pressupost mostrades per pantalla
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 3.1.5.4 Modificació estat  

Fitxa de cas d'us Modificar l'estat d'un pressupost
Descripció Canviar l'estat del pressupost per poder-ne tenir un seguiment
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Cerca global d'un pressupost (apartat 3.1.5.2)

2- Seleccionar estat actual (C)
3- Actualitzar l'estat a la base de dades (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Estat del pressupost modificat

 3.1.5.5 Passar a històric  

Fitxa de cas d'us Passar un pressupost a l'històric
Descripció Canviar un pressupost actual al llistat d'històrics
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Cerca global d'un pressupost (apartat 3.1.5.2)

2- Seleccionar passar a l'històric (C)
3- Crear un pressupost igual (S)
4- Guardar-lo a la taula d'històrics (S)
5- Eliminar-lo de la taula actual (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Pressupost actual eliminat i creat un a la taula d'històrics
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 3.1.6 Gestió de visites  

 3.1.6.1 Alta  

Fitxa de cas d'us Crear una visita
Descripció Preparar una visita a un client
Autor Comercial (C)
Precondició No existeix una visita al mateix dia i hora
Flux principal 1- Seleccionar client (C)

2- Escollir data (C)
3- Escollir hora i minuts (C)
4- Introduir un comentari (C)
5- Confirmar visita (C)
6- Guardar la visita a la base de dades (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Visita creada

 3.1.6.2 Consulta global  

Fitxa de cas d'us Cercar visites
Descripció Veure les visites a fer o fetes pel comercial
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Seleccionar actuals o històrics (C)

2- Buscar dades (S)
3- Omplir el llistat de visites (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Llistat de visites mostrada per pantalla
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 3.1.6.3 Consulta la/les d'un client  

Fitxa de cas d'us Cercar visites d'un client
Descripció Veure les visites a fer o fetes pel comercial a un client
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Cerca client per CIF (C)

2- Buscar client per CIF (S)
3- Seleccionar veure visites (C)
4- Seleccionar actuals o històrics (C)
5- Buscar dades (S)
6- Omplir el llistat de visites (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Llistat de visites mostrada per pantalla

 3.1.6.4 Passar a l'històric  

Fitxa de cas d'us Passar un pressupost a l'històric
Descripció Canviar un pressupost actual al llistat d'històrics
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Cerca global d'una visita (apartat 3.1.6.2)

2- Seleccionar estat actual (C)
3- Crear una visita igual (S)
4- Guardar-la a la taula d'històrics (S)
5- Eliminar-la de la taula actual (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Visita actual eliminada i creada una a la taula d'històrics
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 3.1.7 Consulta d'ofertes  

Fitxa de cas d'us Consulta d'ofertes
Descripció Saber quines ofertes hi ha per a que el comercial les pugui oferir al client
Autor Comercial (C)
Precondició Cap
Flux principal 1- Anar a ofertes (C)

2- Buscar dades (S)
3- Omplir la taula d'ofertes amb el nom i el pdf de l'oferta (S)

Flux alternatiu Cap
Postcondició Llistat d'ofertes mostrades per pantalla
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 3.2. Diagrames d'activitat  

Els  diagrames d’activitat  mostren flux de dades d’activitats  i  accions,  amb suport  per a 

decisions, interaccions i concurrència. En UML, els diagrames d’activitat es poden fer servir per 

descriure el negoci i flux de dades pas a pas en un sistema.

 3.2.1 Genèrics  

 3.2.1.1 Cerca per id  

Per a qualsevol cerca per identificador, s'ha d'introduir la clau o camp únic perquè el sistema 

pugui obtenir les dades sol·licitades.

 3.2.1.2 Cerca per selecció  
En aquest cas, s'ha de seleccionar una opció de les possibles per obtenir el resultat desitjat de 

la consulta.
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Obtenir dadesIntroduir identificador

ad: Cerca per id

Obtenir dadesSeleccionar variables

ad: Cerca per selecció



 3.2.1.3 Passar a històric  

Seleccionar el que ens interessa per passar-lo a l'històric i això fa que es guardi una còpia 

d'aquest en la taula d'històrics i després l'elimini de la taula d'actuals.

 3.2.2 Visites: Afegir  

Es selecciona un client del llistat, s'escull un dia i hora, s'introdueix un comentari i es valida. 

En cas que l'hora d'aquell dia ja estigui ocupada, dona un error i es torna a començar de nou.
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Guardar visita

Hora ocupada? Introduir comentari

Seleccionar dia i horaSeleccionar client

ad: Afegir visita

Si

No

Eliminar actual Guardar copia a l'històric

Passar a històricSeleccionar variables

ad: Passar a històric



 3.2.3 Pressupost  

 3.2.3.1 Crear  

Es cerca el client al que se li  ha de realitzar el pressupost, s'inicia el pressupost amb la 

introducció d'articles amb les quantitats desitjades, s'introdueix un comentari si s'escau i finalment 

es valida.
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Més articles?

Validar pressupostIntroduir comentari

Afegir article Introduir quantitat Introduir codi article

Iniciar pressupostCrear client

ad: Crear pressupost

No

Si



 3.2.3.2 Generar PDF  

Es selecciona el pressupost desitjat del llistat, es crea aquest en format PDF i es demana 

guardar l'arxiu generat amb el codi de pressupost com a nom d'aquest.
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Guardar arxiu Generar PDF

Seleccionar variables

ad: Generar PDF



 3.3. Diagrames de classe  

Un diagrama de classes és un tipus de diagrama d’estructura estàtica que descriu l’estructura 

d’un sistema mostrant les classes del sistema, el seus atributs i les relacions entre elles.

Aquest es el diagrama general de les classes. En els seguents apartats es pot veure desglossat 

en diagrames parcials per ajudar a entendre'l millor.
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Agents

cd: model 1.1

Alm acen

tipoClis TESOPC

ESTA_CARTERA_CLIENTS

Fam iliaGrupo

Articulos

Subfam ilia

Exis tar ts

Ofer ta

Pressupost

Vis ita

Num eracions

Tarifa_precios

ControlGeneral

LiniaPres

Fam iliaDao

TESOPCDao

Alm acenDao AgentsDao

Tar ifa_preciosDao

Vis itaDao

OfertaDao

Subfam iliaDao

GrupoDao

ESTA_CARTERA_CLIENTSDao

tipoClisDao

LiniaPresDao

Num eracionsDao

PressupostDao

ExistartsDao ArticulosDao

PressupostHistorDao

LiniaPresHistorDao

Vis itaHistorDao

UsaUsa Usa

Usa

Usa

Usa

Usa
Referencia

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Inclou

Usa

Usa

Usa

Inclou

Inclou

Inclou

Inclou

Inclou

Inclou

Inclou Inclou

Inclou Inclou

Inclou
Inclou

Inclou

Inclou

Inclou

Inclou

Inclou

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa

Usa Usa
Usa

Usa

Usa

Usa

Usa



 3.3.1 Classes Dao  

Aquestes  son  les  classes 

que  s'encarreguen  de  connectar  els 

objectes  amb  la  base  de  dades 

corresponent,  ja  sigui  per  obtenir  un 

objecte desitjat o guardar-lo a la base 

de dades.

 3.3.2 Existencies d'articles  

La classe Existarts és l'encarregada de guardar l'estoc d'un article segons el magatzem i la 

classe numeracions  serveix  per  generar  el  numero  de pressupost  segons la  serie  del  magatzem 

associat.
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cd: Existencies

ArticulosDaoExistartsDaoNum eracionsDao Alm acenDao

Num eracions

-SERIE_A :String
-NUM_PRES :int

Existarts

-seq_articulo:int
-seq_almacen :int
-Exist_act:int
-V12M:int
-FEC_ULT_VENTA :Date

Articulos

-seq_articulo:int
-articulo:String
-grupo:String
-familia :String
-subfamilia :String
-nombre:String
-tipo_articulo:String
-seq_clipro:int

+toList():List<String>

Alm acen

-SEQ_ALMACEN :int
-ALMACEN :int
-NOMBRE :String
-SERIE :String

Referencia

Usa Usa Usa Usa

InclouInclou

ClasseDao

+createValueObject():Object
+getObject(con:Connection ,id:int):Object
+load(con:Connection ,valueObject:Object):void
+loadAll(con:Connection ):List<Object>
+create(con:Connection ,valueObject:Object):void
+save(con:Connection,valueObject:Object):void
+delete(con:Connection ,valueObject:Object):void
+deleteAll(con:Connection):void
+countAll(con:Connection):int
+searchMatching (con:Connection ,valueObject:Object):List<Object>
+databaseUpdate (con:Connection ,stmt:PreparedStatement ):int
+singleQuery(con:Connection ,stmt:PreparedStatement ,valueObject:Object):void
+listQuery(con:Connection,stmt:PreparedStatement ):List<Object>

cd: Classes Dao



 3.3.3 Article i preu  

Aquí es veu tota la informació d'un article.
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cd: Article i preu

GrupoDao

Subfam iliaDao

Tarifa_preciosDao

Fam iliaDao

Tarifa_precios

-seq_articulo:int
-PVP:float

Subfam ilia

-subfamilia :String
-desc_subfamilia :String
-familia :String
-grupo:String

Grupo

-grupo:String
-desc_grupo:String

Fam ilia

-familia :String
-desc_familia:String
-grupo:String

Inclou

Usa

Inclou

InclouInclou

Usa

Usa

Inclou

ArticulosDao

Articulos

-seq_articulo:int
-articulo:String
-grupo:String
-familia :String
-subfamilia :String
-nombre:String
-tipo_articulo:String
-seq_clipro:int

+toList():List<String>

Usa

Usa

Inclou

Inclou



 3.3.4 Cartera de clients  

La  classe  ESTA_CARTERA_CLIENTS  és  l'encarregada  de  guardar  els  clients  de  cada 

cartera dels agents i la classe tipoClis ens descriu el client. La classe Articulos té una referència a 

TESOPC per identificar el proveïdor d'aquest.
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cd: Cartera de clients

TESOPCDao

TESOPC

-seq_clipro:int
-aget_seq_represen:int
-forp_for_pag:int
-tipoc_tipo_cli :String
-ind_cp:String
-codigo_cp:String
-nomb_cp:Stringt
-nomb_com:String
-domi_cp :String
-loca_cp:String
-cif_cp:String
-cod_postal:int
-cod_pais:int
-telef_cp:String
-fax_cp:String
-referen:String
-fec_alta:Date
-tipo_fac:String
-dcto_pp:int
-email :String
-ind_bloq :String
-observa:String
-telefono2:String
-movil :String
-seq_almacen :int

+toList():List<String>

tipoClisDao ESTA_CARTERA_CLIENTSDao

tipoClis

-tipo_cli:String
-nombre:String

ESTA_CARTERA_CLIENTS

-seq_clipro:int
-cartera:int
-agente:int
-m1_va:int
-m2_va:int
-m3_va:int
-m4_va:int
-m5_va:int
-m6_va:int
-m7_va:int
-m8_va:int
-m9_va:int
-m10_va:int
-m11_va:int
-m12_va:int
-m1_vp:int
-m2_vp:int
-m3_vp:int
-m4_vp:int
-m5_vp:int
-m6_vp:int
-m7_vp:int
-m8_vp:int
-m9_vp:int
-m10_vp:int
-m11_vp:int
-m12_vp:int
-mes_actual:int
-mes_anterior :int
-dif_mes:int

+toList():List<String>

Usa Usa

Inclou

Usa

Inclou

Agents

-seq_agent:int
-codi_agent:int
-nom_agent :String
-activat:String
-usuari:String
-clau:String

+toList():List<String>

AgentsDao

Usa

Inclou

Articulos

-seq_articulo:int
-articulo:String
-grupo:String
-familia :String
-subfamilia :String
-nombre:String
-tipo_articulo:String
-seq_clipro:int

+toList():List<String>

ArticulosDao

Usa

Inclou



 3.3.5 Visita  

La classe Visita s'encarrega de guardar les reunions entre client i comercial.
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cd: Visita

VisitaHistorDao

Visita

-seq_visita:int
-data_v:Date
-agent_v:int
-client_v:int
-comentaris :String
-hora_v:String

Vis itaDao

Usa

Usa

AgentsDao

Agents

-seq_agent:int
-codi_agent:int
-nom_agent :String
-activat:String
-usuari:String
-clau:String

+toList():List<String>

Usa

Inclou

TESOPC

-seq_clipro:int
-aget_seq_represen:int
-forp_for_pag:int
-tipoc_tipo_cli :String
-ind_cp:String
-codigo_cp:String
-nomb_cp:Stringt
-nomb_com:String
-domi_cp :String
-loca_cp:String
-cif_cp:String
-cod_postal:int
-cod_pais:int
-telef_cp:String
-fax_cp:String
-referen:String
-fec_alta:Date
-tipo_fac:String
-dcto_pp:int
-email :String
-ind_bloq :String
-observa:String
-telefono2:String
-movil :String
-seq_almacen :int

+toList():List<String>

TESOPCDao

Usa

Inclou



 3.3.6 Pressupost  

La classe Pressupost s'encarrega de guardar en cada línia les quantitats d'un article que el 

client demana al comercial per a fer la compra.
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cd: Pressupost

LiniaPres

-seq_pressupost:int
-linia_p :int
-article_l:int
-unitats_a:int

+toList(con:Connection):List<String>

Pressupost

-seq_pressupost:int
-codi_p:String
-agent_p:int
-client_p:int
-data_p:int
-estat_p:String
-comentaris :String

PressupostHistorDaoPressupostDao

LiniaPresDao LiniaPresHistorDao

UsaUsa

Usa
Usa

Inclou

AgentsDaoTESOPCDao

TESOPC

-seq_clipro:int
-aget_seq_represen:int
-forp_for_pag:int
-tipoc_tipo_cli :String
-ind_cp:String
-codigo_cp:String
-nomb_cp:Stringt
-nomb_com:String
-domi_cp :String
-loca_cp:String
-cif_cp:String
-cod_postal:int
-cod_pais:int
-telef_cp:String
-fax_cp:String
-referen:String
-fec_alta:Date
-tipo_fac:String
-dcto_pp:int
-email :String
-ind_bloq :String
-observa:String
-telefono2:String
-movil :String
-seq_almacen :int

+toList():List<String>

Agents

-seq_agent:int
-codi_agent:int
-nom_agent :String
-activat:String
-usuari:String
-clau:String

+toList():List<String>

Usa Usa

Articulos

-seq_articulo:int
-articulo:String
-grupo:String
-familia :String
-subfamilia :String
-nombre:String
-tipo_articulo:String
-seq_clipro:int

+toList():List<String>

ArticulosDao

Usa

Inclou

InclouInclou



 3.3.7 Oferta  

 3.3.8 ControlGeneral  
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Oferta

-SEQ_OFERTA :int
-NOM_O :String
-PATH_O :String

+toList(Connection :Connection):List<String>

cd: Oferta

ControlGeneral

-con:Connection

+conectar():void
+desconectar():void
+getAgent(String:String,String:String):List<String>
+getCartera(int:int,int:int):List<List<String>>
+getClients (int:int):List<String>
+getMA(int:int,int:int,String:String):List<List<String>>
+getExercici(int:int,int:int):List<List<String>>
+getClient (String:String):List<String>
+getClientCif (String:String):List<String>
+getMT(int:int,int:int,int:int):List<List<String>>
+getEstocArt(int:int):List<List<String>>
+getArticle(int:int):List<String>
+getArticlePreu (int:int):List<String>
+getVisitesAgent(int:int,boolean :boolean):List<List<String>>
+getVisitesClient (int:int,String:String,boolean:boolean):List<List<String>>
+setVisita(Date:Date ,String:String,int:int,String:String,String:String):List<String>
+setVisitaH(Date:Date ,String:String,int:int,String:String,String:String):String
+getPres(int:int,String:String):List<List<String>>
+getLlistaPres (int:int,boolean:boolean):List<String>
+getLlistaPresClient (int:int,String:String,boolean:boolean ):List<String>
+setPres(int:int,String:String,Date:Date,String:String,String:String,ArrayCollection:ArrayCollection ):String
+setPresH(String:String):String
+actP(String:String,String:String):String
+getOfertes():List<List<String>>

cd: ControlGeneral



Les classes anteriors són entitats bàsiques amb els seus gets i sets dels seus atributs i algunes 

tenen una funció "toList" per transformar l'objecte en una llista d'Strings, però aquesta és la que 

connecta la interfície d'usuari amb les dades i a continuació comentaré els seus mètodes:

• conectar: establir connexió amb la base de dades.

• desconectar: tancar la connexió amb la base de dades.

• getAgent:  login  del  comercial  amb  usuari  i  contrasenya  amb  la  obtenció  de  les  dades 

necessaries inicials per la interfície d'usuari.

• getCartera: obtenció de la cartera de clients desitjada de l'agent en qüestió.

• getClients: obtenció del llistat total de clients del comercial.

• getMA: obtenció de les xifres de venda dels mesos anteriors d'un client en concret.

• getExercici: obtenció de les xifres de venda de l'any en curs comparat amb l'anterior.

• getClient: obtenció del client a partir del seu codi.

• getClientCif: obtenció del client a partir del seu CIF.

• getMT: obtenció de les xifres de venda del mes tancat desitjat comparat amb l'any anterior 

per cada client.

• getEstocArt: obtenció del llistat d'estocs d'un article en tots els magatzems.

• getArticle: obtenció de la informació d'un article.

• getArticlePreu: obtenció d'un article amb el seu preu de venda.

• getVisitesAgent: obtenció de la llista de visites a realitzar pel comercial.

• getVisitesClient: obtenció de la llista de visites a realitzar o realitzades pel comercial d'un 

client.

• setVisita: registrar una visita a realitzar.

• setVisitaH: passar a l'històric un visita.

• getPres: obtenció d'un pressupost.

• getLlistaPres: obtenció del llistat dels pressupostos del comercial.

• getLlistaPresClient:  obtenció  del  llistat  dels  pressupostos  del  comercial  d'un  client  en 

concret.

• setPres: registrar un pressupost.

• setPresH: passar a l'històric un pressupost.

• actP: actualitzar l'estat d'un pressupost.

• getOfertes: obtenció del llistat d'ofertes.
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 3.4. Diagrames de seqüència  

Un  diagrama  de  seqüència  és  un  tipus  de  diagrama  d’interacció  que  mostra  com  els 

processos operen els uns amb els altres i en quin ordre.

Un  diagrama  de  seqüència  mostra  amb  línies  paral∙leles  verticals  (línies  de  vida)  els 

diferents processos o objectes que viuen simultàniament i, amb fletxes horitzontals, els missatges 

intercanviats entre ells en l’ordre corresponent.

 3.4.1 Genèrics  

 3.4.1.1 Cerca per id  

El comercial introdueix a la pantalla la clau de l'objecte, aquest envia una petició per obtenir 

el llistat amb la informació desitjada a la capa de control que fa el mateix amb la classe Dao, la que 

interacciona amb la base de dades. Aquesta classe obté l'objecte desitjat a través de la clau passada i 

la torna al ControlGeneral i ell a la interfície d'usuari que s'ocupa de col·locar tota la informació 

obtinguda al camps respectius.
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Objecte:ClasseDao :ControlGeneral :Pantalla :Usuari:Comercial

sd: Cerca per id

1) .Introduir clau

1) 

2) .getObjecte

2) 

3) .getObjecte

3) 

4) .getObjecte

4) 



 3.4.1.2 Cerca per selecció  

El procés  és exactament  igual  que l'anterior però el  comercial  tria  una/es variable/s  i  el 

ControlGeneral crea un objecte amb els camps de les variables escollides per trobar-ne d'iguals.
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Objecte:ClasseDao :ControlGeneral :Pantalla :Usuari:Comercial

sd: Cerca per selecció

1) .Seleccionar variables

1) 

2) .getObject

2) 

3) .new  Object

3) 

4) .getObject

4) 

5) .getObject

5) 



 3.4.1.3 Passar a històric  

Aquí el ControlGeneral recupera l'objecte a través de la clau, crea una copia a l'històric i el 

borra de l'actual.
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ClasseHistorDao : Objecte:ClasseDao :ControlGeneral :Pantalla :Usuari:Comercial

sd: Passar a històric

1) .Passar a històric

1) 

2) .passarHObject

2) 

3) .getObject

3) 

4) .getObject

4) 

5) .create

5) 

6) .delete

6) 



 3.4.2 Visites  

 3.4.2.1 Afegir  

El  comercial  selecciona  el  client  i  introdueix  el  dia,  hora  i  comentaris  de  la  visita,  el 

ControlGeneral crea l'objecte i la classe Dao el guarda a la base de dades.

 3.4.3 Pressupost  

 3.4.3.1 Crear  

El comercial selecciona el client, introdueix els articles i el comentari, si s'escau, i el valida. 

El ControlGeneral crea l'objecte i la classe Dao el guarda a la base de dades.
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Visita:VisitaDao :ControlGeneral :Pantalla :Usuari:Comercial

sd: Afegir visita

1) .Introduir dades

1) 

2) .afegirVisita

2) 

3) .setVisita

3) 

4) .Crear objecte

4) 

Pressupost:PressupostDao :ControlGeneral :Pantalla :Usuari:Comercial

sd: Crear pressupost

1) .Introduir dades

1) 

2) .validarPres

2) 

3) .setPres

3) 

4) .Crear pressupost

4) 



 4. Implementació  

S'ha de fer una adaptació del programa actual en format web per agilitzar els tràmits dels 

comercials  i  perquè  tinguin  un  millor  control  sobre  la  seva  feina.  Per  a  realitzar-la,  utilitzaré 

l'arquitectura "Model View Controller" (MVC) que és un patró de disseny per al desenvolupament 

de programari que separa el model de dades, la interfície d'usuari i la lògica de control: Oracle per 

la capa de dades, Java per la de control i Flex 4 per la view (interfície d'usuari). Així es pot canviar 

de llenguatge de qualsevol capa sense haver de canviar i/o adaptar les altres.

 4.1. Base de dades  

En aquest apartat haig de mencionar que la base de dades ja existeix implementada en SQL 

amb el model E/R següent:
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(1,1) (1,1) (1,n) (1,n)

(1,n)

(1,1)

(1,1)

(1,1)
(1,n)

(1,n)

(1,1)

(1,1)

(1,n)

(0,1)

(0,n)
(1,1)

(1,n)

(1,n)

(1,n)

(1,1)

(1,n)

(0,1)

(0,1)

ALMACEN

seq_almacen serie

AGENT

seq_agent

NUMERACIONS

serie_a num_pres

te ARTICULO

seq_articulo

grupo

familia

subfamilia

seq_clipro

EXISTARTS

GRUPO

grupo

FAMILIA

familia
grupo

SUBFAMILIA

subfamilia familia

grupo

pertany

pertany

pertany

TESOPC

seq_clipro
aget_seq_represen

tipoc_tipo_cli
seq_almacen

prove
està

CARTERA

TIPOCLIS

tipo_cli

pertany

TARIFA_PRECIOS

seq_articulo
pvp val



Per a la realització de la web treballaré amb les vistes de les taules, així només hi hauran els 

camps necessaris per a fer-ho:

Taula GWA_TESOPC: Clients i proveïdors

Nom Descripció
SEQ_CLIPRO Index de la taula
AGET_SEQ_REPRESEN Codi agent al qual pertany
FORP_FOR_PAG Forma de pagament
TIPOC_TIPO_CLI Tipus de client
IND_CP Client o proveïdor
CODIGO_CP Codi del client
NOMB_CP Nom del client
NOMB_COM Nom comercial del client
DOMI_CP Domicili del client
LOCA_CP Població del client
CIF_CP CIF/NIF del client
COD_POSTAL Codi postal del client
COD_PAIS Codi del país
TELEF_CP Telèfon del client
FAX_CP Fax del client
REFEREN
FEC_ALTA Data d'alta del client
TIPO_FAC Tipus factura
DCTO_PP Descompte proveïdor
EMAIL Correu electrònic
IND_BLOQ Bloquejat o no
OBSERVA Comentaris
TELEFONO2 Telèfon 2
MOVIL Mòbil
SEQ_ALMACEN Referència al magatzem
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Taula GWA_TIPOCLIS: Per poder classificar els clients.

Nom Descripció
TIPO_CLI Codi intern per a l'empresa
NOMBRE Nom descriptiu

Taula GWA_AGENTS: Agents de l'empresa

Nom Descripció
SEQ_AGENT Index de la taula
CODI_AGENT Codi intern per a l'empresa
NOM_AGENT Nom de l'agent
ACTIVAT Estat de l'agent
USUARI Nom identificatiu d'usuari
CLAU Clau identificatiu d'usuari

Taula GWA_ARTICULOS: Articles a la venda

Nom Descripció
seq_articulo Index de la taula
articulo Codi intern per a l'empresa
grupo Referència al grup d'articles al que pertany
familia Referència a la família d'articles al que pertany
subfamilia Referència a la subfamília d'articles al que pertany
nombre Nom descriptiu de l'article
seq_clipro Referència al proveïdor de l'article
tipo_articulo Tipus d'article

Taula GWA_GRUPOS: Grups dels articles

Nom Descripció
GRUPO Codi del grup
DESC_GRUPO Descripció del grup
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Taula GWA_FAMILIAS: Famílies dels grups

Nom Descripció
FAMILIA Codi de la família
DESC_FAMILIA Descripció de la família
GRUPO Referència del grup

Taula GWA_SUBFAMILIAS: Subfamílies de les famílies

Nom Descripció
SUBFAMILIA Codi de la subfamília
DESC_SUBFAMILIA Descripció de la subfamília
FAMILIA Referència de la família
GRUPO Referència del grup

Taula GWA_TARIFA_PRECIOS:  Preus dels articles

Nom Descripció
SEQ_ARTICULO Referència de l'article
PVP Preu de l'article

Taula GWA_EXISTARTS: Existències dels articles en els diferents magatzems

Nom Descripció
SEQ_ARTICULO Referència de l'article
SEQ_ALMACEN Referència del magatzem
EXIST_ACT Estoc de l'article
V12M Vendes dels últims 12 mesos
FEC_ULT_VENTA Data última venda

Taula GWA_ALMACENES: Magatzems de l'empresa

Nom Descripció
SEQ_ALMACEN Index de la taula
ALMACEN Codi intern per a l'empresa
NOMBRE Nom del magatzem
SERIE Referència a les numeracions
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Taula GWA_ESTA_CARTERA_CLIENTS: Cartera dels clients dels agents

Nom Descripció
SEQ_CLIPRO Index de la taula
CARTERA Número de la cartera
AGENTE Codi agent al qual pertany
M1_VA Mes actual -12
M2_VA Mes actual -11
M3_VA Mes actual -10
M4_VA Mes actual -9
M5_VA Mes actual -8
M6_VA Mes actual -7
M7_VA Mes actual -6
M8_VA Mes actual -5
M9_VA Mes actual -4
M10_VA Mes actual -3
M11_VA Mes actual -2
M12_VA Mes actual -1
M1_VP Mes actual -24
M2_VP Mes actual -23
M3_VP Mes actual -22
M4_VP Mes actual -21
M5_VP Mes actual -20
M6_VP Mes actual -19
M7_VP Mes actual -18
M8_VP Mes actual -17
M9_VP Mes actual -16
M10_VP Mes actual -15
M11_VP Mes actual -14
M12_VP Mes actual -13
MES_ACTUAL Mes actual
MES_ANTERIOR Mes de l'any anterior
DIF_MES Diferència
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Però per a la web he necessitat crear taules noves per les visites, els pressupostos i les ofertes 

i afegir-les al model E/R inicial, marcades en verd:

Taula GWA_VISITA i GWA_VISITA_HISTOR: Visites a fer i fetes als clients

Nom Descripció
SEQ_VISITA Index de la taula
DATA Dia programat per la visita
HORA Hora de la visita
AGENT_V Agent que la fa
CLIENT_V Client a visitar
COMENTARIS Comentaris sobre la visita
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Taula  GWA_PRESSUPOST i GWA_PRESSUPOST_HISTOR: Pressupostos actuals i passats dels 

clients

Nom Descripció
SEQ_PRESSUPOST Index de la taula
CODI_P Codi intern del pressupost
AGENT_P Agent que'l fa
CLIENT_P Client del pressupost
DATA_P Dia de creació del pressupost
ESTAT Estat del pressupost
COMENTARIS Observacions de l'agent

Taula GWA_LINIA_P i GWA_LINIA_P_HISTOR: Línies dels pressupostos actuals i passats dels 

clients

Nom Descripció
SEQ_PRESSUPOST Index de la taula
LINIA_P Pressupost de la línia
ARTICLE_L Article de la línia
UNITATS_A Quantitat de l'article de la línia

Taula GWA_NUMERACIONS: S'usa per generar els codis dels pressupostos

Nom Descripció
SERIE_A Referència de la serie del magatzem
NUM_PRES Número de pressupostos fets

Taula GWA_OFERTA: Ofertes dels articles

Nom Descripció
SEQ_OFERTA Codi de la família
NOM_O Nom de l'oferta
PATH_O Direcció on es troba el pdf amb l'oferta
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 4.2. Lògica de control  

Amb la base de dades muntada, he de crear el 

projecte  de  Java.  El  'src'  contindrà  el  package  de  les 

entitats,  tan  les  classes  objecte  de  les  taules  com  les 

encarregades de tractar la base de dades, el del controlador 

per interaccionar amb la web i el del view amb el Main per 

fer proves.

Per a la configuració de la connexió amb la web, 

he de descarregar els arxius BlazeDS per adaptar el Web-

Content  i,  un  cop  sobreescrits  els  arxius,  modificar  els 

camps  necessaris  de  l'arxiu  services-config.xml,  aquest 

arxiu sol contenir definicions de seguretat de restricció, les 

definicions de canal i la configuració de registre que cada 

un dels serveis que pot utilitzar:

– Definició del canal per enviar peticions per http a través del Remote Object que 

explicaré més endavant:

   <channel-definition id="my-amf" class="mx.messaging.channels.AMFChannel">

<endpoint  url="http://{server.name}:{server.port}/{context.root}/messagebroker/amf"  class 

= "flex.messaging.endpoints.AMFEndpoint"/>

   </channel-definition>

   <channel-definition id="my-amf" class="mx.messaging.channels.AMFChannel">

<endpoint  url="http://localhost:8090/EstablimentsColl/messagebroker/amf"  class  = 

"flex.messaging.endpoints.AMFEndpoint"/>

   </channel-definition>
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– Definició del canal anterior  per enviar peticions per https:

   <channel-definition id="my-secure-amf" class = "mx.messaging.channels.SecureAMFChannel">

          <endpoint url="https://{server.name}:{server.port}/{context.root}/messagebroker/amfsecure" 

class="flex.messaging.endpoints.SecureAMFEndpoint"/>

            <properties>

                <add-no-cache-headers>false</add-no-cache-headers>

            </properties>

   </channel-definition>

   <channel-definition id="my-secure-amf" class="mx.messaging.channels.SecureAMFChannel">

<endpoint  url="https://localhost:8090/EstablimentsColl/messagebroker/amfsecure"  class = 

"flex.messaging.endpoints.SecureAMFEndpoint"/>

        <properties>

                <add-no-cache-headers>false</add-no-cache-headers>

          </properties>

   </channel-definition>

– Definició del polling del canal:

   <channel-definition id="my-polling-amf" class="mx.messaging.channels.AMFChannel">

 <endpoint url="http://{server.name}:{server.port}/{context.root}/messagebroker/amfpolling" 

class="flex.messaging.endpoints.AMFEndpoint"/>

            <properties>

                <polling-enabled>true</polling-enabled>

                <polling-interval-seconds>4</polling-interval-seconds>

            </properties>

   </channel-definition>
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   <channel-definition id="my-polling-amf" class="mx.messaging.channels.AMFChannel">

<endpoint  url="http://localhost:8090/EstablimentsColl/messagebroker/amfpolling"  class  = 

"flex.messaging.endpoints.AMFEndpoint"/>

        <properties>

                <polling-enabled>true</polling-enabled>

                <polling-interval-seconds>4</polling-interval-seconds>

         </properties>

   </channel-definition>

 i afegir a l'arxiu remoting-config.xml per fer les crides a java des de la web:

<destination id="java">

<properties>

<source>controladors.ControlGeneral</source>

</properties>

</destination>
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 4.3. Capa view  

Ara toca crear el projecte Flex donant-li el nom que volem i especificant la tecnologia del 

servidor de dades (remote object) per coordinar la web amb el java:

I al prémer next especifiquem on es troba:
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L'estructura de l'arxiu de l'aplicació és la següent:

– Versió del XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

– Els tags com qualsevol format web que conec i en aquest cas comencen per mx: i el 

seu ordre és:

– Application: informació i contingut de l'aplicació.

– RemoteObject: defineix la variable per fer les peticions al java, que a l'apartat 

anterior he configurat.

– CurrencyFormatter: instancia variables per donar format.

– Script: conté el codi JavaScript de l'aplicació.

– states: conté els diferents estats (pàgines) de l'aplicació

– Al final del codi, abans de tancar el tag d'Application, es pot introduir una estructura 

base de la web, cosa que jo he fet, per no repetir codi i crear una estructura genèrica.

Aquest codi web també permet dissenyar formats de pàgina, en el meu cas per a els popUps, 

que es poden cridar mitjançant events de la següent forma:

– Tags que necessita amb el mx davant:

– TitleWindow: informació i contingut de la finestra

– Metadata: on es declara el nom de l'event que l'invoca.

– Script:  conté el codi JavaScript de la finestra.

– Abans de tancar el tag de TitleWindow, va el codi per donar forma a la pàgina.
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També  pots  crear  o  modificar  variables  amb els  ActionScripts per  donar  el  format  que 

t'interessa i,  en el  meu cas,  he dissenyat  una taula  que en funció del valor  del contingut  d'una 

columna, dona un color a la fila. El codi és el següent:

package
{

import mx.collections.ArrayCollection;
import mx.controls.DataGrid;
import flash.display.Sprite;

public class myDataGrid extends DataGrid {
override protected function drawRowBackground (s:Sprite, rowIndex:int, y:Number, 

height:Number, color:uint, dataIndex:int):void  
{  

var dp:ArrayCollection = dataProvider as ArrayCollection;
var item:Object;

if( dataIndex < dp.length ) item = dp.getItemAt(dataIndex);
if( item != null && item.col5 < 0 ) color = 0xFE2E2E;
else if( item != null && item.col5 > 0 ) color = 0x64FE2E;
else if( item != null ) color = 0x58D3F7;

super.drawRowBackground(s,rowIndex,y,height,color,dataIndex);  
} 

}
}

  Per usar imatges amb l'aplicació, he creat un 

package apart anomenat  imatges on hi ha totes les 

imatges que faig servir a l'aplicació i que es criden 

mitjançant el tag Image.

  Finalment, per a la generació de PDFs he hagut 

d'importar  la  llibreria  AlivePDF  esmentada  a 

l'apartat  2.3  per  poder  usar  els  tags  pertinents  i 

l'estructura total  seria la que es troba a l'esquerra 

del text.
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En aquest punt, aprofito per comentar i mostrar com és el programa actual perquè així, a la 

hora de veure els resultats, es pugui comparar la rigorositat en intentar mantenir l'aparença actual en 

format web:

– Cartera de clients:

– Mesos tancats:
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– Exercici:

– Informació d'un client:
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– Estoc d'un article:

 4.4. Connexions  

Per a que tot em funcioni bé des del meu PC, he d'exportar el projecte de Java de l'Eclipse 

amb l'extensió  .war clicant amb el boto dret (secundari) sobre el projecte en qüestió, "Export > 

WAR file" i es guarda on es vulgui.
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Després s'ha de carregar al servidor tomcat aquest arxiu. Per fer-ho, obro el navegador i vaig 

a l'adreça "http://localhost:8090". Allà vaig a "Status" i em loguejo amb perfil que he creat pel seu 

ús. Llavors vaig a "List Applications" del llistat "Manager" i del llistat de "Deploy" vaig a cercar-lo 

a "WAR file to deploy" i clico a "Deploy":

També  he  hagut  de  crear  una  carpeta  a  "C:\Archivos  de  programa\Apache  Software 

Foundation\Tomcat 6.0\webapps" per guardar els PDFs de les ofertes per poder-hi accedir des de 

l'aplicació web a través del servidor Tomcat.
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Ara només falta  refrescar  els  arxius del  projecte  Flex  clicant  amb el  boto dret  sobre el 

projecte, anar a "Properties" i apareixerà la següent finestra on hem seleccionat Flex Server:

I ja només fa falta clicar a "Validate Configuration" per poder executar l'aplicació i veure els 

resultats.
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 5.   Resultats

Aquí  veurem  el  resultat  final  de  la  pàgina  web.  La  inicial  és  la  següent  on  l'usuari 

(comercial) ha d'introduir el seu nick i contrasenya:

Si hi ha un error en el nom o clau, apareix un missatge, sinó, va a parar a la pantalla de 

visites que ha de realitzar però pot canviat de actuals a històrics:
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Ara veurem les pàgines que hi ha en el menú:

– Articles > Cerca: on es pot buscar la informació associada a un article i l'estoc d'aquest 

en els diferents magatzems.

– Clients > Cerca: veure la informació d'un client a través del seu CIF.
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– Clients > Cartera:on es pot veure el llistat de clients de la cartera 1 o 2 i el seves dades 

de venda. Per defecte, està ordena ascendentment pel diferencial però es pot ordenar pel 

camp que es vulgui.

– Clients > Cartera > Mesos anteriors: pot veure els 12 mesos anteriors d'un client concret.
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– Clients > Visites: és la pàgina inicial després del login.

– Pressupostos > Cerca: Recuperar la informació d'un pressupost actual, en aquest cas es 

pot canviar l'estat del pressupost, o històric.

– Xifres > Exercici: on es pot veure l'exercici de l'any actual de cada cartera.
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– Xifres > Mesos tancats: on es pot veure l'exercici mes a mes al detall de l'any actual de 

tots els clients.

– Ofertes > Cerca: on es pot consultar totes les ofertes de l'empresa.

Finalment haig d'esmentar que no s'ha posat en marxa el projecte per motius de prioritats 

actuals de l'empresa però l'objectiu està en posar una fase de proves pel 2013 per a 3 comercials i, si 

tot funciona perfectament, s'implantarà a la resta. Pel que fa al manteniment, encara no n'hem parlat 

de si el duré a terme jo, en Santi o alguna empresa exterior.
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 6.   Conclusions

Els  objectius  d’aquest  projecte  s'han  pogut  assolir  satisfactòriament  amb alguna  variant 

final. Aquest objectius eren els següents:

• Realitzar una web amb llenguatge Flex, Java i Oracle:

◦ Tot i la dificultat principal de la desconeixença del llenguatge flex, s'ha aconseguit 

complir amb les pretensions de l'empresa.

• Consultar la informació dels seus clients assignats:

◦ Poder consultar-ho en qualsevol moment i lloc aquesta informació.

• Consultar les seves xifres de venda:

◦ Poder veure-les com van en tot moment i veure si millora respecte l'any anterior.

• Consultar productes:

◦ Poder veure informació del producte i l'estoc de cada magatzem.

• Gestió de pressupostos:

◦ Realitzar el pressupost in situ per a que els magatzems ja puguin iniciar els tràmits 

per servir la comanda i no haver d'esperar a que el comercial l'entregui en paper.

• Gestió de visites:

◦ Donar un bon servei i seguiment als clients gràcies a la planificació d'aquestes.

• Gestió de missatgeria i gestió de comandes:

◦ Aquests punts s'han eliminat per ser menys prioritaris ja que el primer ja tenen un 

mètode  de  missatgeria  i  el  segon  per  la  complexitat  de  coordinar  peticions, 

magatzems i comercial.

Finalment hem afegit poder consultar ofertes que poden ser usades per a la realització de 

pressupostos més atractius.
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 7.   Treball futur

A partir  del  treball  fet  en  aquest  projecte  es  podrien  implementar  algunes  millores  i 

ampliacions com ara:

• Ampliar la web per a que es pugui fer la gestió de missatgeria i de comandes eliminades 

de l'abast  inicial.  Serviria  per  centralitzar  tota  la  feina que ha de fer  i  eines  que ha 

d'utilitzar el comercial en el seu dia a dia.

• Crear una aplicació per a "smartphones" aprofitant el codi java ja que esta molt de mode 

l'us d'aquests per a tot i donar una alternativa més lleugera que els portàtils.

• Podria ser interessant tenir la web en un altre llenguatge ja que el Flex no és molt comú i 

qualsevol modificació posterior seria difícil trobar algú que ho solucioni si jo no estic 

disponible.
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 9. Annex: Manual d’usuari  

En aquest apartat s'explica el funcionament de la web detalladament. Per accedir a totes les 

opcions pel comercial, primer s'ha de loguejar introduint el seu usuari i contrasenya a la pagina 

d'inici:
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En el cas que hi hagi un error al introduir les dades o no estigui activat per motius interns 

apareixerà el següent missatge:

Si no hi ha cap error, va a la pàgina de visites de l'agent a realitzar:
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Aquí es pot veure l'estructura general de la pàgina:

– El logo de l'empresa 

– El nom de l'usuari 

– El menú

– El contingut de la pàgina que és tot lo que hi ha a sota de les parts anteriors.

Ara explicaré totes les possibilitats que hi ha en el mateix ordre que el menú.

A l'apartat d'articles només s'hi pot fer una cerca per obtenir informació d'aquest i l'estoc que 

hi ha a cada magatzem:
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Al introduir el codi de l'article i fer clic a la lupa, s'emplenen tots els camps referents a la 

informació i a la taula es pot veure tot el llistat d'estoc en el diversos magatzems, com es pot veure 

en l'exemple següent amb l'article "113500":
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A l'apartat de clients es poden fer:

– Cerques

i només s'ha d'introduir el CIF del client i fer clic a la lupa per veure la informació
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i ara apareixen 3 botons que tenen les funcions següents:

–  serveix per anar a la pàgina de creació d'un pressupost per al client

es veu la informació important del client per al pressupost, un espai per algun comentari, 

l'estat, bloquejat fins a ser validat, la data d'aquest i la taula amb els detalls dels articles 

que inclourà. Al clicar en el botó afegir apareixerà la següent finestra:
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s'introdueix el codi de l'article i la quantitat com es mostra a continuació:

i, al confirmar, ja apareix a la llista del pressupost:

- 69 -



Això es pot anar repetint tantes vegades com articles hagi d'aparèixer en el pressupost. 

Després, si es vol, es pot introduir un comentari a l'espai preparat per això:

i ja et pot validar. Llavors, canvia l'aparença de la pàgina, ja que és un pressupost validat, 

els  botons  afegir  i  validar  no  serveixen  xo  apareix  el  botó  per  crear  el  PDF  del 

pressupost: 

i ja esta activat l'estat per poder ser modificat i el codi 

del pressupost té un codi assignat.
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Si decidim generar el PDF, el resultat serà un arxiu com aquest:

Amb això imprès, ja poden procedir a les firmes per tramitar la compra.
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–  serveix per veure els pressupostos del client

Primer es selecciona entre actuals o històrics i després un pressupost del llistat:
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Ara, en aquest punt, si es vol, es pot canviar l'estat del pressupost o passar-lo a l'històric 

ja que és un actual. Si es fa això últim, canvia el pressupost d'actual a històric, el botó 

desapareix i l'estat queda bloquejat:

–  serveix per veure les visites del client on pots triar, com sempre, entre 

les actuals a fer o les històriques i hi ha el botó afegir i tornar:
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– Consultar la cartera

per defecte, es veu la cartera 1 però en el desplegable es pot escollir la cartera desitjada, 

la 1 o la 2, i es modifica el contingut de la taula
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En el  botó va a la pàgina de cerca de clients amb la informació ja omplerta del 

client  de  la  fila  seleccionada  i  el  botó mostra les xifres de venda 

dels mesos anteriors d'aquest com es veu a continuació:

– Visites

És la pàgina inicial després del login i si es fa clic al botó afegir apareix la finestra 

següent:
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on hi ha un llistat amb tots els clients de l'agent per poder-lo seleccionar millor, la 

data a escollir per a fer la visita, dos desplegables per la hora i els minuts i un espai 

pels possibles comentaris:

Al confirmar, es pot comprovar com ja esta a la llista anterior:
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i si ja hi havia una altre visita a aquella hora, apareixerà el missatge següent:

Si es fa clic en el botó passar a històric, en aquest manual, en el primer, desapareixerà 

de la pantalla:
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i si es canvia actuals per històrics, apareixerà de nou al llistat:

A l'apartat de pressupostos del menú només s'hi pot fer cerques per obtenir informació del 

pressupost desitjat:
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On es pot triar, com en el llistat del client, entre actuals o històrics i escollir-ne un del llistat 

resultant de la primera elecció:

Com abans, es pot canviar l'estat del pressupost o passar-lo a l'històric ja que és un actual. Si 

es fa això últim, canvia el pressupost d'actual a històric, el botó desapareix i l'estat queda bloquejat.

A l'apartat de xifres tenim 2 opcions:

– Exercici: per veure les vendes de l'any actual.
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S'escull una cartera i s'obté el resultat següent:

– Mesos tancats: per veure al detall de les vendes d'un mes de la cartera de clients.
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En aquest cas, s'escull una cartera i un mes de l'any actual per veure les xifres:

Finalment, en el menú ofertes apareix un llistat d'ofertes en arxius PDF on, fent clic a la 

imatge del PDF, obre l'arxiu corresponent:
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