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1. Introducció, motivacions, propòsit i objectius del 

projecte 

1.1 Origen del projecte 
La idea de desenvolupar el projecte d’una botiga online per la venta de productes alimentaris 

ve arran de la possible implantació d’un sistema de venta a domicili per part de l’empresa on 

actualment treballo. L’empresa es dedica al sector de la restauració i creu que implementar un 

sistema de repartiment a domicili a través d’una plataforma web podria augmentar molt la 

venta de productes dels locals.  

A part del sistema de comandes per telèfon, es volia implementar un sistema de comandes via 

web intuïtiva que pogués estalviar temps al telèfon pel personal del local. 

1.2 Objectius del projecte 
L’objectiu d’aquest PFC és desenvolupar l’anàlisi, disseny e implementació d’una aplicació web 

que permeti la gestió i visualització de tot el procés de gestió de comandes i una aplicació per 

gestionar, expedir i facturar les comandes dels clients. Aquestes aplicacions han de ser 

intuïtives per l’usuari final i han d’agilitzar la feina de l'usuari intermedi, aportant-l'hi les eines 

tecnològiques de què disposa actualment la nostra societat. 

L’objectiu principal és crear una aplicació web en la qual han de poder interactuar l'usuari final 

i l'usuari intermedi, juntament amb una aplicació de gestió per tal de poder realitzar les 

tasques de facturació, gestió de clients, gestionar les comandes procedents de l'autoservei 

(Internet), gestionar els articles i els seus preus, etcètera.  

L’aplicació web ens hauria de permetre: 

1. Visitant (Usuari no identificat) 

a. Cerca d’articles 

b. Visualitzar els articles destacats 

c. Visualitzar els articles per categories o seccions 

d. Visualitzar la fitxa de l’article 

e. Contactar 

f. Donar-se d’alta 

g. Identificar-se 

2. Client (usuari identificat) 

a. Canviar la contrasenya 

b. Recordar la contrasenya 

c. Veure el cistell de productes 

d. Eliminar productes del cistell 

e. Netejar el cistell 

f. Modificar quantitats dels productes del cistell 

g. Fer la comanda 

L’aplicació de gestió ens hauria de permetre: 
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- Mantenir les empreses 

- Mantenir les tarifes 

- Mantenir els usuaris 

- Mantenir els articles 

- Gestionar preus dels productes/articles 

- Mantenir les comandes 

- Mantenir els clients 

- Mantenir els diferents objectes que tenim a l’aplicació 

- Consultar les comandes d’un client 

- Gestionar les comandes 

- Preparar 

- Lliurar 

- Facturar els albarans 

- Consultar llistats 

El disseny de les aplicacions ha de ser reutilitzable per altres projectes futurs i de fàcil 

manteniment. Els possibles canvis que s’hagin de dur a terme s’han de poder realitzar de la 

manera més fàcil i ràpida possible. 
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2. Estudi de viabilitat  

2.1 Viabilitat econòmica 
La realització del projecte no suposa cap cost econòmic previ. Totes les eines i tecnologies 

utilitzades són gratuïtes i no impliquen cap cost. 

A posteriori, si el projecte resultes útil i es poses en funcionament real, tindria un cost anual 

per la contractació de domini i hosting per allotjar la botiga online. 

Durant la realització del projecte no es tenen en compte les hores dedicades a l’anàlisi, disseny 

e implementació pel desenvolupament d’aquest software ja que es consideren part de la meva 

activitat acadèmica.  

2.2 Viabilitat tècnica 
Per desenvolupar aquest projecte he volgut aprofitar una plataforma dedicada a la venta 

online. En aquest cas, utilitzaré Magento, una plataforma dedicada a la venta online, totalment 

testejada i adaptada a totes les necessitats que es puguin requerir.  

És una de les eines més completes que hi ha  en el sector, a més de tenir cost zero, disposa de 

gran documentació, fòrums d’ajuda i una llarga disponibilitat d’extensions instal·lables a la 

plataforma per futurs desenvolupaments o adaptacions. 

Per altra banda, la plataforma està totalment programada en HTML, PHP i CSS. 

2.3 Viabilitat operativa 
La implementació d’aquest projecte dintre de la meva empresa és viable per diferents motius: 

1. Actualment el local està dotat de tota la infraestructura informàtica necessària per 

poder gestionar i administrar la botiga online. El local disposa de: 

a. Servidor 

b. Estació de treball completa per consultes, impressió de factures, 

enviament de correus i consultes online. 

c.  Dispositius portàtils (tablets i smartphone) per poder gestionar les 

comandes amb la major brevetat possible. 

2. El personal del local està totalment habituat a la utilització dels dispositius 

informàtics per la venta de productes.  

 

  



TFG: Desenvolupament de botiga online amb                                                       Gabriel Marzo Sitja 
servidor Debian i plataforma Magento   

8 
 

  



TFG: Desenvolupament de botiga online amb                                                       Gabriel Marzo Sitja 
servidor Debian i plataforma Magento   

9 
 

3. Metodologia i planificació 
La metodologia utilitzada pel desenvolupament d’aquest projecte ha estat la metodologia en 

cascada.  

L’estructura d’aquesta metodologia és la següent: 

1.  Anàlisi de requisits. 

• Definició de les necessitats de la empresa i requeriments de la aplicació 

proposades per la empresa per obtenir un rendiment òptim a nivell operatiu.  

2. Disseny del sistema i programa. 

• Definició de la aplicació a nivell tecnològic i funcional. Especificació de les 

tecnologies i solucions aplicats al disseny de la aplicació. 

3. Implementació i codificació. 

• Generació de la aplicació. Fase de programació i desenvolupament.  

4. Proves i verificació. 

• Realització de proves de funcionalitat i verificació de les especificacions 

prèvies.   

5. Manteniment. 

• Servei posterior al desenvolupament. Un cop la aplicació està operativa 

realització de manteniment sobre la mateixa. 

En el desenvolupament d’aquest projecte s’omet la fase de manteniment. 

 

Il·lustració 1. Diagrama metodologia  
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4. Planificació del projecte 
L’objectiu de la planificació del projecte de software és proporcionar un marc de treball que 

permeti fer estimacions de recursos i la planificació temporal en la realització del projecte. 

Aquestes estimacions marquen un temps limitat per la realització del projecte i s’han de 

mantenir actualitzades a mesura que es realitza el projecte. 

Degut a la combinació dels estudis amb la feina m’ha resultat complicat mantenir una 

planificació estable per la realització del projecte. Per diferents causes laborals la dedicació en 

hores al projecte durant els últims dos anys han estat escasses. Finalment, amb la estabilitat 

laboral he pogut realitzar amb comoditat i amb una certa planificació el projecte de final de 

grau.  

El projecte va començar el març del 2015 quan vaig començar a treballar en una nova empresa 

del sector de la restauració. Aquesta empresa, considerant la meva experiència prèvia en una 

empresa dedicada al comerç online, va plantejar el projecte a llarg termini pel 

desenvolupament d’una aplicació web per la venta a domicili dels productes que s’ofereixen al 

restaurant.  

Com a resultat d’una infraestructura informàtica molt deficient el projecte es va posposar 

indefinidament fins a la millora i solució dels problemes detectats dintre del propi restaurant. 

Als voltants del setembre de 2016 es va decidir per part de l’empresa reprendre la realització 

d’aquest projecte.  A partir d’aquest moment, es va començar a recopilar informació sobre les 

necessitats i requeriments de la aplicació. A partir d’aquest moment es van començar a 

presentar a l’empresa possibles solucions. Tenint en compte els requisits de l’empresa es va 

decidir utilitzar una plataforma ja creada dedicada exclusivament al comerç electrònic, en 

aquest cas Magento. 

La decisió de la utilització d’aquesta plataforma recau en l’experiència adquirida en 

experiències professionals anteriors. En l’empresa on treballava anteriorment utilitzàvem 

principalment aquesta plataforma, motiu pel qual disposo d’un ampli coneixement de 

funcionament i configuració de la mateixa. 

Amb la selecció d’aquesta plataforma s’obtenia un disseny de la aplicació base ja generat, 

dissenyat, implementat i testejat.  
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5. Marc de treball i conceptes previs 
En aquest capítol s’especifiquen alguns detalls i matisos que ajudaran a enfocar el marc de 

treball i la temàtica general que engloba aquest Projecte de Final de Grau. 

5.1 Arquitectura client-servidor 
L'arquitectura client-servidor és un model d'aplicació distribuïda en què les tasques es 

reparteixen entre els proveïdors de recursos o serveis, anomenats servidors, i els demandants, 

anomenats clients. Un client realitza peticions a un altre programa, el servidor, qui li dóna 

resposta. Aquesta idea també es pot aplicar a programes que s'executen sobre una sola 

computadora, encara que és més avantatjosa en un sistema operatiu multiusuari distribuït a 

través d'una xarxa d'ordinadors. 

 

 

Il·lustració 2. Estructura client-servidor 

 
És habitual que d’una entitat servidora se n’aprofitin una o moltes entitats clients.  
 
La comunicació entre els clients i servidors es fa mitjançant un protocol de comunicacions que 
descriu com es poden comunicar i quines informacions es poden intercanviar (en el cas de 
pàgines web, seria HTTP).  
 
En aquest projecte, es realitza la part de configuració bàsica del servidor pel funcionament 

virtualitzat del mateix via VirtualBox i la instal·lació i configuració de l’aplicació web on els 

clients finals faran les comandes. Aquesta aplicació web estarà allotjada en el servidor.   
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5.2 Cicle de vida d’una comanda 
El procés de recepció d’una comanda està molt marcat en les aplicacions de venta online. El 

procediment és el següent: 

1. Creació de la comanda: El client 

final realitza la comanda a través de 

l’aplicació web. 

2. Realització de la comanda: Els 

treballadors marquen la comanda com en 

procés quan l’han rebut i l’estan 

preparant.  

3. Preparada: Els treballadors 

marquen la comanda realitzada i 

preparada per enviar. 

4. Enviada: El producte ha estat 

enviat al client final.  

5. Baixa: Durant un curt període de 

temps, el client pot anular la comanda 

abans de ser enviada. 

6. Final de vida de la comanda: Un 

cop la comanda ha estat servida. 

 

 

Durant tot el procés es genera un seguit de documentació com per exemple factures que 

l’aplicació ha d’enviar automàticament al client final.  

  

Il·lustració 3. Cicle vida d’una comanda 



TFG: Desenvolupament de botiga online amb                                                       Gabriel Marzo Sitja 
servidor Debian i plataforma Magento   

15 
 

6. Requisits del sistema 
A continuació es detallen els requisits que ha complir l’aplicació per un funcionament dintre de 

les necessitats especificades.  

6.1 Requeriments funcionals 
Els requeriments funcionals que ha de complir l’aplicació els he agrupat en funció del tipus 

d’usuari. Els usuaris que interactuen  amb la aplicació son: 

• Usuari final 

• Treballador empresa 

• Administrador 

El usuari final haurà de poder: 

- Consulta del catàleg de productes 

- Cerca de productes per categories 

- Visualització de productes destacats 

- Cada producte disposarà d’una fitxa única i personalitzada. 

- Es disposarà d’una cistella de compra, on els productes introduïts quedaran guardats 

per la compra. 

- Possibilitat de registre a la plataforma 

- Accés per part del client a la visualització de l’històric de comandes realitzades gràcies 

al registre. 

- Administració del perfil registrat. 

- Realització de la comanda. 

- Consulta de la informació complementaria. 

o Accés al Blog. 

o Dades i formulari de contacte. 

A nivell treballador de la empresa, la plataforma ha de permetre: 

- Consulta i gestió de comandes. 

- Consulta i gestió de factures. 

- Gestió de clients. 

- Gestió dels productes de la aplicació web. 

- Gestió del contingut del blog. 

A nivell de sistema y administrador avançat: 

- Aplicació multi idioma. 

- Gestió de impostos. 

- Gestió de tipus de impost. 

- Gestió dels mètodes de pagament. 

- Configuració SEO 

- Integració Google Analytics 

- Personalització corporativa. 
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7. Estudis i decisions 
Arran de la meva experiència professional s’ha decidit utilitzar software i plataformes ja 

conegudes per mi. 

La decisió de la utilització de les plataformes és la següent: 

- Virtualització del servidor: VirtualBox. 

- Es tracta d’un software gratuït, molt documentat amb una fàcil utilització i 

configuració. 

- Servidor: Ubuntu Server:  

- Software gratuït, amb una documentació molt extensa, i de fàcil configuració 

per un projecte basic com és l’allotjament per una plataforma web. Arran de 

totes les funcionalitats que ha de tenir el sistema s’utilitzen paquets de 

software lliure com apache, mysql o postfix per oferir funcionalitats al nostre 

servidor virtual.  

- Plataforma de Venta Online: Magento: 

- Aplicació web gratuïta i programada íntegrament amb PHP. Disposa d’una 

amplia documentació i és una plataforma molt testejada i completa. El 

principal motiu pel qual es decideix utilitzar aquesta plataforma és per les 

amplies solucions que hi ha disponibles adaptades a tot tipus de necessitats. 

La empresa on treballo està en continuo canvi motiu pel qual sempre poden 

ser necessàries noves funcionalitats.  
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8. Anàlisi i disseny  del sistema 
Un cop determinats els requisits, era necessari determinar i desenvolupar tots els casos d’us 

necessaris per l’aplicació. 

He diferenciat els casos d’us de la part “frontend” (de venta) de la aplicació web amb la part de 

“backend” (Administració) separant els casos d’us en varis diagrames. 

En les següents pàgines es fa un diagrama general de casos d’ús i a continuació es detallen els 

casos d’ús més importants.  

8.1 Frontend 
En aquest apartat es detallen els principals casos d’ús de l’aplicació a nivell usuari final. Es 

poden diferenciar dos actors, usuari no registrat(visitant) i usuari registrat. 

 

Il·lustració 4. Diagrama general casos d'ús usuari final 
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8.1.1 Casos d’ús client 
A continuació es mostren els principals casos d’ús de la aplicació a nivell de usuari final. 

 

VISUALITZAR CATEGORIA 

Objectiu Veure el contingut de productes d’una categoria 

Actors Usuari registrat, Usuari no registrat 

Pre condició Estar en qualsevol plana de la botiga online 

Post condició  

Escenari principal 
L’usuari desitja visualitzar el contingut d’una categoria. Selecciona la 
categoria a visualitzar i el sistema li mostra els productes 
corresponents 

Escenari alternatiu  

 

ESCOLLIR IDIOMA 

Objectiu Modificar l’idioma de la botiga online 

Actors Usuari registrat, Usuari no registrat 

Pre condició Estar en qualsevol plana de la botiga online 

Post condició L’idioma de la botiga online s’ha modificat 

Escenari principal 
L’usuari desitja modificar l’idioma en que es mostra la botiga online. 
Accedeix al desplegable disponible en totes les planes de la botiga i 
selecciona l’idioma que desitja entre totes les opcions disponibles. 

Escenari alternatiu 
L’usuari no selecciona cap idioma i continua comprant sempre amb 
l’idioma per defecte 

 

CERCA ARTICLES 

Objectiu Cercar els articles desitjats pel client dins la botiga online 

Actors Usuari registrat, Usuari no registrat 

Pre condició Estar en qualsevol plana de la botiga online 

Post condició  

Escenari principal 

En la secció superior de la web el client sempre te l’opció de cercar 
un article amb el símbol de la lupa. 

1. L’usuari introdueix la paraula clau 
2. L’usuari fa clic en la lupa per realitzar la cerca 
3. La botiga online mostra els resultats disponibles per la 

paraula clau 

Escenari alternatiu 
En cas de no trobar cap resultat a la cerca el sistema mostrarà un 
missatge notificant que no hi ha cap producte que compleixi les 
condicions. 
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ARTICLES DESTACATS 

Objectiu 
Mostra els articles destacats de la botiga online en els apartats 
corresponents 

Actors Usuari registrat, Usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 
La botiga online mostra els articles destacats en les seccions 
corresponents, 

Escenari alternatiu  

 

FITXA ARTICLE 

Objectiu Veure la fitxa completa d’un article 

Actors Usuari registrat, Usuari no registrat 

Pre condició 
Accedir des de qualsevol accés (cerca, productes destacats, ventes 
creuades) al detalla de l’article  

Post condició  

Escenari principal 

Es mostra la informació completa de l’article 
1. L’usuari selecciona una article del que vol veure la fitxa 

completa 
2. Apareix la informació completa de l’article a pantalla 

completa amb tots els detalles disponibles: 
a. Descripció 
b. Foto 
c. Preu 
d. Opció de afegir al cistell 

Escenari alternatiu  

 

VEURE VENTES CREUADES 

Objectiu 
Veure les ventes creuades del sistema corresponents al producte 
que s’està visualitzant 

Actors Usuari registrat, Usuari no registrat 

Pre condició Trobar-se en la fitxa d’un producte 

Post condició  

Escenari principal 
Durant la visualització d’una fitxa completa d’un article es mostra un 
recull de productes complementaris al producte de la fitxa 
visualitzada 

Escenari alternatiu  
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REGISTRE 

Objectiu 
Completar la informació i realitzar el registre dintre de la botiga 
online 

Actors Usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 

El usuari vol realitzar el registre en la aplicació. Ho podrà realitzar en 
qualsevol moment.  

1. L’usuari ha de completar la informació sol·licitada. 
2. El sistema valida els camps i es verifica que no sigui un usuari 

duplicat 
3. Confirma el registre 

Escenari alternatiu Si no s’ha pogut registrar al sistema el sistema informa al client 

 

IDENTIFICAR 

Objectiu 
Entrar a la plataforma online amb les dades de usuari registrades 
prèviament en el sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 

El usuari vol iniciar sessió en la botiga online.  
1. Accedeix a la secció corresponent per introduir les dades. 
2. El usuari completa els camps amb les dades necessàries. 
3. Confirma el registre. 

Escenari alternatiu 
Les dades no són correctes. El sistema informa al usuari i dona la 
opció de recuperar la contrasenya o tornar a intentar la identificació. 

 

CONTACTAR 

Objectiu Enviar un missatge de contacte o sol·licitud de informació al comerç 

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 

El client vol contactar amb el comerç.  
1. El client accedeix al formulari de contacte. 
2. El client completa els camps necessaris. 
3. El client envia les dades. 
4. El sistema envia un correu al comerç amb el missatge del 

client. 

Escenari alternatiu  
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VEURE XARXES SOCIALS 

Objectiu Visualitzar les xarxes socials disponibles del comerç 

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 
Les xarxes socials son visibles des de la majoria de pàgines de la 
aplicació. El client pot accedir a les xarxes socials i veure informació 
del comerç. 

Escenari alternatiu  

 

VEURE BLOG 

Objectiu Visualitzar el contingut del blog de la botiga online 

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 
El blog està disponible en diferents seccions de la pàgina online. El 
client només ha de accedir a aquestes seccions per visualitzar les 
publicacions.  

Escenari alternatiu  

 

RECUPERAR CONTRASENYA 

Objectiu 
Recuperar l’accés al sistema enviant per correu la opció de generar 
una nova contrasenya. 

Actors Usuari registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 

El usuari accedeix a la secció per recuperar la contrasenya.  
1. El sistema mostra els camps necessaris a completar 
2. El client valida les dades i envia la informació. 
3. El sistema envia un correu per generar un nova contrasenya 
4. El client introdueix una nova contrasenya i valida.  

Escenari alternatiu  
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VEURE CISTELL 

Objectiu 
Visualitzar el contingut del cistell. Es visualitzen els productes que el 
client ha afegit al cistell.  

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 
El usuari accedeix a la secció corresponent per visualitzar cistell. El 
sistema mostra el contingut de la sessió corresponent. Els usuaris no 
registrats també poden afegir i visualitzar el contingut del cistell. 

Escenari alternatiu  

 

AFEGIR ARTICLE AL CISTELL 

Objectiu 
Durant la visualització d’un producte afegir el producte en qüestió al 
cistell de productes.  

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició  

Post condició  

Escenari principal 
L’usuari, des d’una fitxa de producte, afegeix el producte, amb la 
quantitat desitjada dins del cistell. Aquesta opció es mostra des de la 
pàgina del producte. 

Escenari alternatiu  

 

ELIMINAR DETALL DEL CISTELL 

Objectiu El client pot eliminar sempre que vulgui un producte del cistell  

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició Estar visualitzant el cistell 

Post condició El producte s’ha eliminat del cistell 

Escenari principal 
L’usuari, des de el cistell, pot eliminar un detall concret de la llista 
afegida al cistell fent clic a la paperera que apareix al cistell. 

Escenari alternatiu  

 

BUIDAR CISTELL 

Objectiu El client pot eliminar sempre que vulgui tot el contingut del cistell  

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició Estar visualitzant el cistell 

Post condició El cistell està buit.  

Escenari principal 
L’usuari, des de el cistell, pot eliminar el contingut complet del cistell 
fent clic en el botó de buidar tot el cistell. 

Escenari alternatiu El cistell ja esta buit i no es necessari buidar-lo.  
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EDITAR EL  CISTELL 

Objectiu El client pot editar el contingut del cistell sempre que vulgui  

Actors Usuari registrat, usuari no registrat 

Pre condició Estar visualitzant el cistell 

Post condició La quantitat de productes s’ha modificat 

Escenari principal 
El client pot modificar un detall del cistell introduint la nova 
quantitat de producte desitjada en el camp corresponent. 
Posteriorment, ha de actualitzar el canvi. 

Escenari alternatiu  

 

REALITZAR COMANDA 

Objectiu 
El client por decidir, un cop hagi introduït els productes desitjats, 
realitzar la comanda.  

Actors Usuari registrat 

Pre condició Estar visualitzant el cistell 

Post condició El client ha realitzat la comanda 

Escenari principal 

El client vol fer la comanda a la plataforma.  
1. El client verifica que la comanda esta completa 
2. El client accedeix a la pàgina de compra. 
3. Completa tots els camps necessaris. 
4. Confirma la compra. 

Escenari alternatiu  

 

CONSULTAR COMANDES 

Objectiu 
El client pot consultar les seves comandes realitzades i l’estat de les 
mateixes  

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se en l’apartat de comandes del seu perfil.  

Post condició  

Escenari principal 
El  client accedeix a la secció corresponent on pot visualitzar totes les 
comandes realitzades des de la seva compte. També pot veure el 
detall de les comandes. 

Escenari alternatiu  
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AFEGIR A DESITJATS 

Objectiu 
El client pot consultar les seves comandes realitzades i l’estat de les 
mateixes  

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se en la fitxa d’un producte  

Post condició  

Escenari principal 

El client pot afegir el producte a la llista personal de productes 
desitjats per pròximes compres.  

1. El client selecciona el símbols amb forma de cor per afegir a 
la llista. 

Escenari alternatiu  

 

EDITAR PERFIL 

Objectiu 
El client pot modificar la configuració e informació del seu perfil 
sempre que vulgui 

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
El client ha de accedir a la secció corresponent del seu perfil per 
poder modificar la informació que desitgi.  

Escenari alternatiu  

 

CANVIAR CORREU 

Objectiu 
El client pot modificar les seves dades per l’inici de sessió i de 
contacte des de el seu perfil 

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició El correu de contacte s’ha modificat. 

Escenari principal 

El client accedeix a la secció corresponent per modificar el correu del 
seu perfil.   

1. El sistema mostra els camps a completar per modificar el 
correu del perfil. 

2. El client completa els camps i verifica les dades. 

Escenari alternatiu  
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CANVIAR CONTRASENYA 

Objectiu 
El client pot modificar les seves dades per l’inici de sessió des de el 
seu perfil 

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició La contrasenya  s’ha modificat. 

Escenari principal 

El client accedeix a la secció corresponent per modificar la 
contrasenya del seu perfil.   

1. El sistema mostra els camps a completar per modificar el la 
contrasenya del perfil. 

2. El client completa els camps i verifica les dades. 

Escenari alternatiu  

 

CANVIAR DIRECCIÓ 

Objectiu 
El client pot modificar les dades de localització on rebre les 
comandes 

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició La direcció del usuari s’ha modificat 

Escenari principal 

El client accedeix a la secció corresponent per modificar la direcció 
del seu perfil.   

1. El sistema mostra els camps a completar per modificar el la 
direcció del perfil. 

2. El client completa els camps i verifica les dades. 

Escenari alternatiu  

 

EDITAR SUBSCRIPCIÓ 

Objectiu El client pot modificar la seva subscripció  

Actors Usuari registrat 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició La subscripció a la newsletter del usuari s’ha modificat 

Escenari principal 

El client accedeix a la secció corresponent per modificar la 
subscripció del seu perfil.   

1. El sistema mostra els camps a completar per modificar el la 
subscripció a la newsletter del perfil. 

2. El client completa els camps i verifica les dades. 

Escenari alternatiu  
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8.2 Backend 
En aquest apartat, s’ha volgut separar l’administració que realitzarà un treballador del local a 

nivell d’administració i la gestió que realitzarà un super administrador a nivell de configuració 

del funcionament de la botiga, per tant, es generen el següents casos d’us: 

 

Il·lustració 5. Diagrama general casos d'ús treballador 

8.2.1 Casos d’ús treballador 
A continuació es mostren els principals casos d’ús de la aplicació a nivell de treballador. 

GESTIÓ USUARIS 

Objectiu L’administrador podrà gestionar/modificar els usuaris registrats  

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
1. El sistema mostrarà un llistat de usuaris registrats 
2. El administrador podrà seleccionar un usuari i gestionar-lo 

Escenari alternatiu  

 

CREAR USUARI 

Objectiu L’administrador podrà crear nous usuaris al sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat i visualitzant la pantalla de gestió de usuaris 

Post condició Un usuari nou s’ha registrat al sistema 

Escenari principal 

El sistema mostrarà un boto al administrador en la secció 
corresponent per afegir un nou usuari  

1. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar per part 
del administrador. 

2. L’administrador haurà de completar les dades del nou usuari 
3. L’administrador haurà de verificar i enviar les dades 
4. El sistema confirmarà creació d’usuari. 

Escenari alternatiu El administrador pot cancel·lar abans de finalitzar el procés. 
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EDITAR USUARI 

Objectiu L’administrador podrà editar usuaris del sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat i visualitzant la pantalla de gestió de usuaris 

Post condició El usuari s’ha modificat 

Escenari principal 

1. L’administrador selecciona un usuari 
2. El sistema mostra la fitxa del client amb les dades actuals 
3. L’administrador modifica les dades desitjades 
4. L’administrador valida des dades i guarda els canvis 
5. El sistema valida els camps i guarda els canvis 

Escenari alternatiu 
El administrador pot cancel·lar abans de finalitzar el procés. 
El sistema pot retornar un missatge per error en la verificació de 
dades. 

 

ELIMINAR USUARI 

Objectiu L’administrador podrà eliminar usuaris del sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat i visualitzant la pantalla de gestió de usuaris 

Post condició El usuari s’ha eliminat 

Escenari principal 

1. L’administrador selecciona un usuari 
2. El sistema mostra la fitxa del client amb les dades actuals 
3. L’administrador selecciona el boto eliminar usuari 
4. L’administrador valida el canvi 
5. El sistema guarda els canvis 

Escenari alternatiu 
El administrador pot cancel·lar abans de finalitzar el procés. 
El sistema pot retornar un missatge per error en la verificació de 
dades. 

 

GESTIÓ DOCUMENTACIÓ 

Objectiu 
L’administrador podrà gestionar/modificar la documentació del 
sistema. Albarans i factures 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
1. El sistema mostrarà un llistat de documentacions disponibles 
2. El administrador podrà seleccionar una documentació i 

gestionar-la 

Escenari alternatiu  
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CREAR DOCUMENTACIÓ 

Objectiu 
L’administrador podrà crear, si el client ho sol·licita, la documentació 
necessària. 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear la 
documentació necessària. 

1. El sistema mostrarà informació prèvia a la creació de la 
documentació.  

2. L’administrador validarà la informació i crearà la 
documentació necessària.  

Escenari alternatiu L’administrador cancel·la el procés abans de finalitzar. 

 

EDITAR DOCUMENTACIÓ 

Objectiu 
L’administrador podrà editar, si el client ho sol·licita, la 
documentació necessària. 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 

L’administrador haurà de accedir a la secció corresponent per editar 
la documentació necessària. 

1. El sistema mostrarà informació prèvia de la documentació.  
2. L’administrador validarà la informació, farà els canvis 

necessaris i possibles i notificarà els canvis al client amb la 
documentació necessària.  

Escenari alternatiu L’administrador cancel·la el procés abans de finalitzar. 

 

GESTIÓ BLOG 

Objectiu L’administrador podrà editar el contingut de la secció del blog 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
El sistema mostrarà un llistat amb les publicacions del blog 
disponibles. 

Escenari alternatiu  
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CREAR NOU POST BLOG 

Objectiu L’administrador podrà crear nou contingut de la secció del blog 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear el 
contingut del blog. 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
2. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut de la nova publicació. 
3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades 
4. El sistema registra i publica el contingut 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

EDITAR POST BLOG 

Objectiu L’administrador podrà editar contingut de la secció del blog 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar tot el contingut de la secció del blog. 

1. El sistema mostrarà el llistat de publicacions al blog 
2. L’administrador haurà de seleccionar la publicació a 

modificar. 
3. L’administrador haurà de modificar, validar i guardar les 

dades 
4. El sistema registra i publica el contingut modificat 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

ELIMINAR POST BLOG 

Objectiu L’administrador podrà eliminar contingut de la secció del blog 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar tot el contingut de la secció del blog. 

1. El sistema mostrarà el llistat de publicacions al blog 
2. L’administrador haurà de seleccionar la publicació a eliminar. 
3. L’administrador haurà de confirmar la eliminació. 
4. El sistema registra i elimina el contingut modificat 

Escenari alternatiu L’administrador cancel·la abans de finalitzar  
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GESTIÓ COMANDES 

Objectiu L’administrador podrà gestionar les comandes del sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
El sistema mostrarà un llistat amb les comandes del sistema 
disponibles. 

Escenari alternatiu  

 

CREAR NOVA COMANDA 

Objectiu L’administrador podrà crear una nova comanda 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha creat la comanda 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear 
una nova comanda al sistema. 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
2. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut de la nova comanda. 
3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades 
4. El sistema registra i crea la comanda 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

EDITAR COMANDA 

Objectiu L’administrador podrà editar una comanda  

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat la comanda 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar totes les comandes disponibles en el sistema. 

1. El sistema mostrarà un llistat amb totes les comandes del 
sistema. 

2. L’administrador haurà seleccionar una comanda a editar. 
3. L’administrador haurà de modificar, validar i guardar les 

dades 
4. El sistema registra i modifica la comanda 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 
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ELIMINAR COMANDA 

Objectiu L’administrador podrà eliminar una comanda  

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha cancel·lat la comanda 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar totes les comandes disponibles en el sistema. 

1. El sistema mostrarà un llistat amb totes les comandes del 
sistema. 

2. L’administrador haurà seleccionar una comanda a eliminar. 
3. L’administrador haurà de confirmar la cancel·lació. 
4. El sistema registra i cancel·la la comanda 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

CANVI ESTAT DE COMANDA 

Objectiu L’administrador podrà modificar l’estat de la comanda 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat l’estat de la comanda 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar totes les comandes disponibles en el sistema. 

1. El sistema mostrarà un llistat amb totes les comandes del 

sistema. 

2. L’administrador selecciona una comanda a modificar l’estat. 

3. L’administrador selecciona el nou estat de la comanda i 

verifica les dades. 

4. El sistema comunica al client el canvi d’estat. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

GESTIÓ CUPONS 

Objectiu L’administrador podrà gestionar els cupons disponibles en el sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal El sistema mostrarà un llistat amb els cupons disponibles al sistema. 

Escenari alternatiu  
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CREAR NOVA REGLA DE CUPONS 

Objectiu L’administrador podrà crear una nova regla de cupons 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha creat la regla de cupons 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear 
una nova regla de cupons al sistema. 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
2. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut de la nova regla de cupons. 
3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades 
4. El sistema registra i crea la regla de cupons 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

EDITAR REGLA DE CUPONS 

Objectiu L’administrador podrà editar una regla de cupons  

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat la regla de cupons 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent 
1. El sistema mostrarà un llistat amb totes les regles 

disponibles del sistema. 
2. L’administrador haurà seleccionar una regla a editar. 
3. L’administrador haurà de modificar, validar i guardar les 

dades 
4. El sistema registra i modifica la regla de cupons 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

ELIMINAR REGLA DE CUPONS 

Objectiu L’administrador podrà eliminar una regla de cupons  

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha eliminat la regla de cupons. 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar totes les regles disponibles en el sistema. 

1. El sistema mostrarà un llistat amb totes les regles de cupons  
del sistema. 

2. L’administrador haurà seleccionar una regla a eliminar. 
3. L’administrador haurà de confirmar la eliminació. 
4. El sistema registra i elimina la regla de cupons 

Escenari alternatiu L’administrador cancel·la abans de finalitzar  
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GESTIÓ DE PRODUCTES 

Objectiu L’administrador podrà gestionar els articles disponibles en el sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal El sistema mostrarà un llistat amb els articles disponibles al sistema. 

Escenari alternatiu  

 

CREAR NOU PRODUCTE 

Objectiu L’administrador podrà crear un nou producte al sistema 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha creat el nou producte 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear 
un nou producte 

5. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
6. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut del nou producte. 
7. L’administrador haurà de validar i guardar les dades 
8. El sistema registra i crea el nou producte. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

EDITAR PRODUCTE 

Objectiu L’administrador podrà editar la informació d’un producte  

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat el producte 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar tots els productes disponibles en el sistema. 

5. El sistema mostrarà un llistat amb tots els productes 
disponibles del sistema. 

6. L’administrador haurà seleccionar un producte a editar. 
7. L’administrador haurà de modificar, validar i guardar les 

dades 
8. El sistema registra i modifica el producte 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 
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CANVI DE PREU DE PRODUCTE 

Objectiu L’administrador podrà modificar el preu del producte 

Actors Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha modificat el preu del producte 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
visualitzar tots els productes disponibles en el sistema. 

5. El sistema mostrarà un llistat amb tots els productes del 
sistema. 

6. L’administrador haurà seleccionar un producte a modificar. 
7. L’administrador haurà de modificar el preu i confirmar el 

canvis. 
8. El sistema registra i modifica el preu del producte 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

A nivell super-administrador apareixen el següents casos d’us per poder gestionar tots els 

apartats de funcionament necessaris de la plataforma: 

 

Il·lustració 6. Diagrama general casos d'ús administrador 

8.2.2.Casos d’ús super-administrador 
A continuació es mostren els casos d’ús de l’aplicació a nivell super-administrador.  

GESTIÓ DE MÈTODES DE PAGAMENT 

Objectiu 
El super-administrador podrà gestionar els mètodes de pagament 
disponibles de la plataforma 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
El sistema mostrarà un llistat amb els mètodes de pagament 
disponibles. 

Escenari alternatiu  
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CREAR NOU MÈTODE DE PAGAMENT 

Objectiu El super-administrador podrà crear un nou mètode de pagament 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha creat el nou mètode de pagament 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear 
un nou mètode de pagament 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
2. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut del nou mètode de pagament i les 
característiques d’aquest. 

3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
4. El sistema registra i crea el nou mètode de pagament. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

  

EDITAR MÈTODE DE PAGAMENT 

Objectiu El super-administrador podrà editar un mètode de pagament 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat el mètode de pagament 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per editar 
un mètode de pagament 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

2. L’administrador haurà de modificar la informació necessària 
amb el contingut del mètode de pagament i les 
característiques d’aquest. 

3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
4. El sistema registra el mètode de pagament. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 
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ELIMINAR/DESACTIVAR MÈTODE DE PAGAMENT 

Objectiu 
El super-administrador podrà eliminar/desactivar un mètode de 
pagament 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha eliminat el mètode de pagament 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
eliminar/desactivar un mètode de pagament 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

2. L’administrador haurà de modificar la casella de activació del 
mètode de pagament. 

3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
4. El sistema registra els canvis en el mètode de pagament. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

GESTIÓ DE MÈTODES DE ENVIAMENT 

Objectiu 
El super-administrador podrà gestionar els mètodes de enviament 
disponibles de la plataforma 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal 
El sistema mostrarà un llistat amb els mètodes de enviament 
disponibles. 

Escenari alternatiu  

 

CREAR NOU MÈTODE DE ENVIAMENT 

Objectiu El super-administrador podrà crear un nou mètode de enviament 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha creat el nou mètode de enviament 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear 
un nou mètode de enviament 

5. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
6. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut del nou mètode de enviament i les 
característiques d’aquest. 

7. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
8. El sistema registra i crea el nou mètode de enviament. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 
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EDITAR MÈTODE DE ENVIAMENT 

Objectiu El super-administrador podrà editar un mètode de enviament 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat el mètode de enviament 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per editar 
un mètode de enviament 

5. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

6. L’administrador haurà de modificar la informació necessària 
amb el contingut del mètode de enviament i les 
característiques d’aquest. 

7. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
8. El sistema registra el mètode de pagament. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

ELIMINAR/DESACTIVAR MÈTODE DE ENVIAMENT 

Objectiu 
El super-administrador podrà eliminar/desactivar un mètode de 
enviament 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha eliminat el mètode de enviament 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per 
eliminar/desactivar un mètode de enviament 

5. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

6. L’administrador haurà de modificar la casella de activació del 
mètode de enviament. 

7. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
8. El sistema registra els canvis en el mètode de enviament. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

GESTIÓ DE TASSES 

Objectiu 
El super-administrador podrà gestionar les tasses disponibles de la 
plataforma 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal El sistema mostrarà un llistat amb les tasses disponibles. 

Escenari alternatiu  
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CREAR NOVA TASSA 

Objectiu El super-administrador podrà crear una nova tassa al sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha creat la nova tassa al sistema 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per crear 
una nova tassa al sistema 

9. El sistema mostrarà un seguit de camps a completar. 
10. L’administrador haurà de completar la informació necessària 

amb el contingut de la nova tassa i les característiques 
d’aquesta. 

11. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
12. El sistema registra i crea la nova tassa. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

  

EDITAR TASSA 

Objectiu El super-administrador podrà editar una tassa del sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat una tassa 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per editar 
una tassa del sistema 

9. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

10. L’administrador haurà de modificar la informació necessària 
amb el contingut de la tassa i les característiques d’aquesta. 

11. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
12. El sistema registra la tassa. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 
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ELIMINAR MÈTODE DE ENVIAMENT 

Objectiu El super-administrador podrà eliminar una tassa del sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha eliminat la tassa del sistema 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per eliminar 
una tassa del sistema 

9. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

10. L’administrador haurà de seleccionar el boto de eliminar 
tassa. 

11. L’administrador haurà de validar la acció. 
12. El sistema registra els canvis. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 

 

GESTIÓ D’UNITATS 

Objectiu El super-administrador podrà gestionar les unitats del sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició  

Escenari principal El sistema mostrarà un llistat amb les unitats disponibles 

Escenari alternatiu  

 

EDITAR UNITATS 

Objectiu El super-administrador podrà editar les unitats del sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició S’ha editat la unitat del sistema 

Escenari principal 

L’administrador haurà d’accedir a la secció corresponent per editar 
una unitat del sistema 

1. El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació 
actual. 

2. L’administrador haurà de modificar la informació necessària 
amb la unitat desitjada i les característiques d’aquesta. 

3. L’administrador haurà de validar i guardar les dades. 
4. El sistema registra la unitat. 

Escenari alternatiu 
L’administrador cancel·la abans de finalitzar o el sistema retorna un 
missatge amb les dades no correctes. 
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GESTIÓ GOOGLE ANALYTICS 

Objectiu 
El super-administrador podrà gestionar les opcions de “Google 
Analytics” del sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició Les opcions de “Google Analytics” s’han modificat 

Escenari principal 

El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació a 
completar per donar d’alta o modificar les dades de control de 
“Google Analytics” del sistema. 

1. El sistema mostra els camps a completar 
2. L’administrador introdueix el codi de seguiment de “Google 

Analytics” i activa el servei. 
3. L’administrador valida les dades i guarda els canvis. 
4. El sistema registra les dades. 

Escenari alternatiu  

 

GESTIÓ GOOGLE SEO 

Objectiu 
El super-administrador podrà gestionar les opcions de SEO del 
sistema 

Actors Super-Administrador 

Pre condició Trobar-se identificat  

Post condició Les opcions de SEO s’han modificat 

Escenari principal 

El sistema mostrarà un seguit de camps amb la informació a 
completar per modificar i optimitzar les opcions de SEO del sistema. 

1. El sistema mostra els camps a completar 
2. L’administrador introdueix o modifica les dades necessàries 

per completar els apartats de SEO del sistema. 
3. L’administrador valida les dades i guarda els canvis. 
4. El sistema registra les dades. 

Escenari alternatiu  
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8.3 Model de la base de dades 
 

Durant el desenvolupament del projecte es va prendre la decisió d’utilitzar la plataforma 

Magento, desenvolupada per una companyia dedicada al comerç electrònic. Aquesta 

plataforma, en el seu disseny base, disposa de 333 taules en una BBDD perfectament 

relacionada i dissenyada pel funcionament òptim del sistema. 

En aquest disseny es poden diferenciar 4 grans apartats destinats a les seccions principals 

d’una botiga online que són els que fan referencia a: catàleg, ventes, nucli i clients. 

Apartat Nº de taules Funció  Format 

Catàleg  84 

Guarden tota la informació referent al 
catàleg de productes del sistema. Contenen 
informació variada sobre el producte com 
poden ser nom, categories, tipus de 
producte, estat i relacions entre productes. 

catalog_* 

Ventes 47 

Guarden la informació sobre les ventes 
realitzades en el sistema per part dels 
clients. La informació continguda és molt 
variada. Aquestes taules registren la 
informació especifica de cada comanda 
obtinguda de altres taules com poden ser 
productes, informació del client, taxes, 
cupons utilitzats, informació d’enviament, 
estat de la comanda, informació de 
facturació i mètodes de pagament. 

sales_* 

Nucli 19 

Guarden informació sobre el sistema. En 
aquestes taules trobem informació sobre 
dades de contacte del sistema, idiomes 
disponibles, informació de SEO, entre 
d’altres. 

core_* 

Clients 14 

Guarden informació referent als clients 
registrats al sistema. Aquesta informació es 
sobre informació de registre, informació de 
contacte, adreces de enviament, i atributs 
varis del client.  

customer_* 

Registre 9 

Guarden informació de registre sobre el 
sistema i accions de clients sobre la botiga 
online. En aquest apartat hi ha registre 
sobre accions de clients no registrats, 
clients registrats, pàgines visitades i hores 
de accés i sortida 

log_* 

Tasses 7 

Guarden informació sobre les taxes del 
sistema. Dintre aquesta informació s’inclou 
els % d’impost, classes de impostos i les 
regles creades. 

tax_* 
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Apartat Nº de taules Funció  Format 

Newsletter 6 

Guarden informació sobre la newsletter. 
Aquesta informació inclou llista de 
subscriptors, plantilles de email, cua de 
emails a enviar i un llistat de problemes 
sorgits en l’enviament. 

newsletter_* 

Llista de 
desitjats 

3 

Guarden informació sobre la llista de 
desitjats del client. Guarden informació 
sobre el client i la llista de productes 
inclosos a desitjats. 

wishlist_* 

Cupons 3 

Guarden informació sobre els cupons 
disponibles al sistema. Aquesta informació 
fa referencia a dates de validesa, import de 
descompte e informació variada. 

coupon_* 

CMS 2 

Guarden informació sobre les pàgines 
estàtiques del sistema. En aquestes taules 
es guarda informació sobre l’idioma, 
informació SEO, contingut, així com 
informació de activació i dates de 
creació/modificació.  

cms_* 

Enviament 1 

Guarda la informació sobre els mètodes de 
enviament disponibles en el sistema. La 
informació continguda es referent a les 
zones de enviament(país, regió, zip), 
informació sobre el mètode de enviament i 
el preu a aplicar. 

shipping_* 

Restants 138 

Guarden informació variada sobre altres 
funcionalitats del sistema. Aquestes 
funcionalitats són sobre informació de 
etiquetes, revisions, opinions, enquestes, 
reports, entre d’altres. 

Varis formats 

  

A continuació es detallen els apartats més importants i que estan implicats en aquest projecte.  
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8.3.1 Apartat de catàleg  
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent a tot el catàleg de productes de l’aplicació.  

 

Il·lustració 7. Diagrama base de dades. Apartat catàleg 
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Les taules principals per aquest projecte referents al apartat de catàleg són les següents:  

8.3.1.1 Taula: CATALOG_PRODUCT_ENTITY 
Taula principal amb al informació referent al producte.  

Camp Tipus Camp Detall 

Entity_id Enter(10) 
Auto Incremental. Identificador del producte dintre 
del sistema 

Entity_type_id Enter(5) Informació sobre l’estat de la comanda 

Attribute_set_id Cadena de text Informació sobre l’estat de la comanda 

Type_id Cadena de text Identificador del tipus de producte 

Sku Cadena de text Identificador/codi del administrador 

Has_option Enter(6) Informació sobre les opcions del producte 

Required_option Enter(5) Informació sobre les opcions requerides del producte 

Created_at Data Data de creació del producte 

Updated_at Data Data de ultima actualització del producte 

 

8.3.1.2 Taula: CATALOG_PRODUCT_ENTITY_TIER_PRICE 
Taula on es guarda la informació sobre el preu del producte. 

Camp Tipus Camp Detall 

Value_id Enter(11) Auto Incremental. Identificador del preu. 

Entity_id Enter(10) Identificador del producte. 

All_groups Enter(5) Informació sobre aplicació del preu 

Customer_group_id Enter(5) Informació sobre grups de clients 

qty Decimal(12,4) Quantitat 

Value Decimal(12,4) Preu 

Website_id Enter(5) Identificador de la pàgina 
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8.3.2 Apartat Ventes 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de ventes de la aplicació.  

 

Il·lustració 8. Diagrama base de dades. Apartat ventes 
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Les principals taules implicades en aquest projecte referents al apartat de ventes són:  

8.3.2.1 Taula: SALES_FLAT_ORDER 
Taula principal amb la informació sobre les comandes realitzades al sistema. Conté tota la 

informació referent a la comanda realitzada per un client en el sistema.  

Camp Tipus Camp Detall 

Entity_id Enter(10) 
Auto Incremental. Identificador de la 
comanda dintre del sistema 

State Cadena de text 
Informació sobre l’estat de la 
comanda 

Status Cadena de text 
Informació sobre l’estat de la 
comanda 

Coupon_code Cadena de text Codi de cupó utilitzat 

Protect_code Cadena de text Codi de protecció de la comanda 

Shipping_description Cadena de text 
Descripció sobre la direcció de 
enviament 

Is_virtual Enter(5) Informació sobre comandes virtuals 

Store_id  Enter(5) 
Identificador de l’idioma de la 
comanda 

Customer_id Enter(10) Identificador del client 

Base_discount_amount Decimal(12,4) Import base  

Base_discount_canceled Decimal(12,4) Import base cancel·lat  

Base_discount_invoiced Decimal(12,4) Import base facturat 

Base_discount_refounded Decimal(12,4) Import base retornat 

Base_grand_total Decimal(12,4) Import base total 

Base_shipping_amound Decimal(12,4) Import enviament  

Base_shipping_canceled Decimal(12,4) Import enviament cancel·lat 

Base_shipping_invoiced Decimal(12,4) Import enviament facturat 

Base_shipping_refounded Decimal(12,4) Import enviament retornat 

Base_shipping_tax_amound Decimal(12,4) Import taxes 

Base_shipping_tax_refunded Decimal(12,4) Import taxes retornat 

Base_subtotal Decimal(12,4) Import subtotal 

Base_subtotal_canceled Decimal(12,4) Import subtotal cancel·lat 

Base_subtotal_invoiced Decimal(12,4) Import subtotal facturat 

Base_subtotal_refunded Decimal(12,4) Import subtotal retornat 

Base_tax_amound Decimal(12,4) Import base taxes 

Base_tax_canceled Decimal(12,4) Import base taxes cancel·lat 

Base_tax_invoiced Decimal(12,4) Import base taxes facturat 

Base_tax_refunded Decimal(12,4) Import base taxes retornat 

Base_to_global_rate Decimal(12,4) Import base de tasses 

Base_to_order_rate Decimal(12,4) Import de tasses per la comanda 

Base_total_canceled Decimal(12,4) Import base cancel·lat 

Base_total_invoiced Decimal(12,4) Import total facturat 

Base_total_invoiced_cost Decimal(12,4) Import de cost de facturat  

Base_total_offline_refunded Decimal(12,4) Import total offline retornat 

Base_total_online_refunded Decimal(12,4) Import total online retornat 

Base_total_paid Decimal(12,4) Import total base pagat 

Base_total_qty_ordered Decimal(12,4) Quantitat de import base sol·licitat  

Base_total_refunded Decimal(12,4) Import total base retornat 
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Grand_total Decimal(12,4) Import total de comanda  

Shipping_amount Decimal(12,4) Import enviament  

Shipping_canceled Decimal(12,4) Import enviament cancel·lat 

Shipping_invoiced Decimal(12,4) Import enviament facturat 

Shipping_refunded Decimal(12,4) Import enviament retornat 

Shipping_tax_amount Decimal(12,4) Import tasses enviament 

Shipping_tax_refunded Decimal(12,4) Import tasses enviament retornat 

Store_to_base_rate Decimal(12,4) Import base de tasses per la botiga 

Store_to_order_rate Decimal(12,4) Import base de tasses per la comanda 

Subtotal Decimal(12,4) Import subtotal 

Subtotal_canceled Decimal(12,4) Import subtotal cancel·lat 

Subtotal_invoiced Decimal(12,4) Import subtotal facturat 

Subtota_refunded Decimal(12,4) Import subtotal retornat 

Tax_amount Decimal(12,4) Import tasses 

Tax_canceled Decimal(12,4) Import tasses cancel·lat 

Tax_invoiced Decimal(12,4) Import tasses facturat 

Tax_refunded Decimal(12,4) Import tasses retornat 

Total_canceled Decimal(12,4) Import total cancel·lat  

Total_invoiced Decimal(12,4) Import total facturat 

Total_offline_refunded Decimal(12,4) Import total ofline retornat 

Total_online_refunded Decimal(12,4) Import total online retornat 

Total_paid Decimal(12,4) Import total pagat 

Total_qty_ordered Decimal(12,4) Quantitat total import sol·licitat 

Can_ship_partially Enter(5) Informació d’enviament per separat 

Can_ship_partially_item Enter(5) 
Informació d’ítems de enviament per 
separat 

Customer_is_guest Enter(5) 
Informació sobre si el client es un 
visitant o un client registrat 

Customer_note_notify Enter(5) Informació sobre notificació al client 

Billing_address_id Enter(11) 
Informació sobre direcció de 
facturació del client.  

Customer_group_id Enter(6) Informació sobre grup del client 

Edit_increment Enter(11) 
Informació sobre canvis en 
l’increment 

Email_sent Enter(5) 
Informació sobre si s’ha enviat el 
email al client. 

Forced_shippment_with_invoice Enter(5) 
Informació sobre si es obligatori 
enviar la comanda amb factura 

Payment_auth_expiration Enter(11) 
Informació sobre expiració del 
mètode de pagament. 

Quote_address_id Enter(11) Informació sobre la direcció 

Quote_id Enter(11) Informació  sobre la direcció  

Shipping_address_id Enter(11) 
Identificador de la direcció de 
enviament 

Adjustment_negative Decimal(12,4) Import d’ajustament negatiu 

Adjustment_positive Decimal(12,4) Import d’ajustament positiu 

Base_adjustment_negative Decimal(12,4) Import base d’ajustament negatiu 

Base_adjusment_positive Decimal(12,4) Import base d’ajustament positiu 

Base_shipping_discount_amount Decimal(12,4) 
Import base de enviament amb 
descompte 
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Base_subtotal_incl_tax Decimal(12,4) Import subtotal base incloent tasses  

Base_total_due Decimal(12,4) Import base total a deure 

Payment_authorization_amount Decimal(12,4) Import de pagament autoritzat 

Shipping_discount_amount Decimal(12,4) 
Import de descompte en el mètode 
de enviament 

Subtotal_incl_tax Decimal(12,4) Import subtotal incloent tasses 

Total_due Decimal(12,4) Import total a deure 

Weight Decimal(12,4) Pes de la comanda 

Customer_dob Data Data referent al client 

Increment_id Cadena de text Identificador del increment 

Applied_rule_ids Cadena de text Identificadors de les regles aplicades 

Base_currency_code Cadena de text Codi de moneda utilitzada 

Customer_email Cadena de text Email de contacte del client 

Customer_firstname Cadena de text Nom del client 

Customer_lastname Cadena de text Cognom del client 

Customer_middlename Cadena de text Segon cognom del client 

Customer_prefix Cadena de text Informació de tractament del client 

Customer_suffix Cadena de text Informació de tractament del client 

Customer_taxvat Cadena de text Informació DNI/CIF 

Discount_description Cadena de text Descripció del descompte 

Ext_customer_id Cadena de text Identificador del client 

Ext_order_id Cadena de text Identificador de la comanda 

Global_currency_id Cadena de text Identificador de la moneda global 

Hold_before_state Cadena de text Espera abans de canvi de estat 

Hold_before_status Cadena de text Espera abans de canvis de estat  

Order_currency_code Cadena de text Tipus de moneda de la comanda 

Original_increment_id Cadena de text Identificador del increment 

Relation_child_id Cadena de text Informació de relació amb comandes 

Relation_child_real_id Cadena de text Informació de relació amb comandes 

Relation_parent_id Cadena de text Informació de relació amb comandes 

Relation_parent_real_id Cadena de text Informació de relació amb comandes 

Remote_ip Cadena de text IP de realització de la comanda 

Shipping_method Cadena de text Informació de mètode de enviament  

Store_currency_code Cadena de text 
Informació sobre la moneda de la 
botiga 

Store_name Cadena de text 
Informació sobre el nom de la botiga 
des de la que s’ha realitzat la 
comanda 

X_forwarded_for Cadena de text Informació del destinatari 

Customer_note Text Informació de notificació al client 

Created_at Data Data de creació de la comanda 

Updated_at Data Data de modificació de la comanda 

Total_item_count Enter(5) Numero total de ítems de la comanda  

Customer_gender Enter(11) Gènere del client 

Hidden_tax_amount Decimal(12,4) Import de l’impost ocult 

Base_hidden_tax_amount Decimal(12,4) Import base de l’impost ocult 

Shipping_hidden_tax_amount Decimal(12,4) 
Import de les taxes ocultes del 
mètode de enviament  

Base_shipping_hidden_tax_amount Decimal(12,4) 
Import base de les taxes ocultes del 
mètode de enviament 
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Hidden_tax_invoiced Decimal(12,4) Import ocult de les tasses facturades  

 
Base_hidden_tax_invoiced 

 
Decimal(12,4) 

 
Import base ocult de les tasses 
facturades 

Hidden_tax_refounded Decimal(12,4) Import ocult de les  tasses retornades 

Base_hidden_tax_refounded Decimal(12,4) 
Import base ocult de les tasses 
retornades  

Shipping_incl_tax Decimal(12,4) 
Import del mètode de enviament 
incloent tasses  

Base_shipping_incl_tax Decimal(12,4) 
Import base del mètode de 
enviament incloent tasses 

Coupon_rule_name Cadena de text Nom de la regla del cupó  

Paypal_ipn_customer_notified Enter(11) 
Informació sobre notificació del 
mètode de pagament  

Gift_message_id Enter(11) Identificador del missatge de regal 

 

D’aquesta taula, els camps més importants són: 

• Status: En aquest camp es registra l’estat de la comanda e indica al treballador i al 

client en quin punt es troba. 

• Customer_id: Aquest camp registra l’identificador del client que ha realitzat la 

comanda en el sistema.  

• Grand_total: Guarda l’import total de la comanda incloent totes les taxes i productes. 
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8.3.3 Apartat nucli 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de nucli de la aplicació. En aquest apartat es 

guarda la informació que permet que la plataforma Magento funcioni d’una manera correcte. 

 

Ilustración 9. Diagrama base de dades. Apartat nucli 

Les principals taules implicades en aquest projecte referents al apartat de nucli són:  

8.3.3.1 Taula: CORE_STORE 
Taula principal del sistema referent a les botigues introduïdes al sistema. Aquesta taula està 

relacionada amb una gran quantitat de taules amb els vincles de store_id i website_id. 

Camp Tipus Camp Detall 

Store_id Enter(5) 
Auto Incremental. Identificador del idioma 
del sistema 

Code  Cadena de text 
Identificador assignat pel administrador al 
idioma del sistema 

Website_id Enter(5) Identificador de la botiga.  

Group_id Enter(5) Identificador del grup de la botiga 

Name  Cadena de text Nom descriptiu de la botiga 

Group_id Enter(5) Grup de tipus de client 

Sort_order Enter(5) Informació sobre la ordenació 

Is_Active Enter(5) Estat de la botiga 
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8.3.3.2 Taula: CORE_URL_REWRITE 
Taula on es guarda la informació sobre la modificació de les URL del sistema. En aquestes 

taules es guarden les millores de URL SEO/SEM. Aquestes millores permeten optimitzar el 

posicionament a cercadors amb el canvi de URL genèriques per URL amigables.  

Camp Tipus Camp Detall 

url_rewrite_id Enter(10) 
Auto Incremental. Identificador del canvi de 
URL. 

Store_id Enter(5) Identificador del idioma del sistema 

Id_path Cadena de text Identificador de la ruta  

Request_path Cadena de text Ruta sol·licitada pel sistema 

Target_path Cadena de text Ruta de redirecció del sistema 

Is_sytem Enter(5) Identificador si la ruta es del sistema 

Options  Cadena de text Opcions sobre la ruta 

Description  Enter(5) Descripció sobre la ruta 

Category_id Enter(10) Categoria de la ruta 

Product_id Enter(10) Producte de la ruta 

 

8.3.3.3 Taula: CORE_WEBSITE 
Taula on es guarda la informació sobre les diferents pàgines web introduïdes en el sistema. 

Camp Tipus Camp Detall 

Website_id Enter(5) 
Auto Incremental. Identificador de la pàgina 
del sistema 

Code Cadena de text Identificador de la botiga del sistema 

Name  Cadena de text Nom de la botiga del sistema  

Sort_order Enter(5) Informació sobre la ordenació 

Default_group_id Enter(5) Identificador del grup de la pàgina web 

Is_default Enter(5) Identificador sobre informació per defecte   
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8.3.4 Apartat clients 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de clients de la aplicació. 

 

Il·lustració 10. Diagrama base de dades. Apartat clients 
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Les principals taules implicades en aquest projecte referents al apartat de clients són:  

8.3.4.1 Taula: CUSTOMER_ENTITY 
Conté la informació principal del client registrat en el sistema. En aquesta taula s’inclouen els 

registres necessaris per complimentar tota la informació bàsica i possible de introduir pel propi 

client en el moment del registre. 

Camp Tipus Camp Detall 

Entity_id Enter(11) 
Auto Incremental. Identificador del client. 
Relacionat amb totes les taules amb 
l’identificador customer_id 

Entity_type_id Enter(5) 
Informació sobre el tipus de client. Rol, 
visitant. 

Attribute_set_id Enter(5) Identificador dels atributs del client 

Website_id Enter(5) 
Identificador de la botiga de registre del 
client  

email Cadena de text Correu electrònic del client 

Group_id Enter(5) Grup de tipus de client 

Increment_id Cadena de text Identificador del client 

Store_id 
Enter(5) Identificador del idioma de registre del 

client 

Created_at Data Data de creació del client 

Updated_at Data Data de ultima modificació del client 

Is_Active Enter(5) Estat del client 

Disable_auto_group_change Enter(5) Informació sobre permisos del client 
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8.3.5 Apartat registre 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de registre de la aplicació. Les dades 

registrades permeten tenir informació sobre incidències o accions realitzades en el sistema. 

 

Les principals taules implicades en aquest projecte referents al apartat de registre són:  

8.3.5.1 Taula: LOG_SUMMARY 
Conte la informació resumida sobre el contingut dels logs del sistema 

Camp Tipus Camp Detall 

summary_id Enter(20) Auto Incremental. Identificador únic del log. 

Store_id Enter(5) Informació de la botiga en funció del idioma. 

Type_id Enter(5) Identificador del tipus de log 

Visitor_count Enter(11) Identificador del visitant  

Customer_count Enter(11) Identificador del client 

Add_date Data Data de inserció del registre 
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8.3.6 Apartat taxes 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de taxes de la aplicació. 

 

Les principals taules implicades en aquest projecte referents al apartat de taxes són:  

8.3.6.1 Taula: TAX_CALCULATION_RATE 
Informació principal sobre les taxes introduïdes en el sistema. 

 Camp Tipus Camp Detall 

Tax_calculation_rate_id Enter(11) Auto Incremental. Identificador únic de la taxa. 

Tax_country_id Cadena de text Identificador del país  

Tax_region_id Enter(11) Regió de destí en funció del país 

Tax_postcode Cadena de text Codi postal de destí  

Code Cadena de text Codi identificador 

Rate Deciamal(12,4) % de taxa 

Zip_is_range Enter(6) Indicador sobre si la taxa s’aplica a un rang 

Zip_from Enter(10) Inici de codi postal per aplicació taxa 

Zip_to Enter(10) Final de codi posta per aplicació de la taxa 
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8.3.7 Apartat Newsletter 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de newsletter de la aplicació. 

 

La principal taula implicada en aquest projecte referents al apartat de newsletter és:  

8.3.7.1 Taula: NEWSLETTER_SUBSCRIBER 
Conté les dades dels subscriptors a la newsletters del sistema. 

Camp Tipus Camp Detall 

Subscriber_id Enter(10) 
Auto Incremental. Identificador únic del 
subscriptor a la plataforma. 

Store_id Enter(5) Informació de la botiga en funció del idioma. 

Changue_status_at Data Data de ultima modificació de la subscripció. 

Customer_id Enter(10) 
Identificador únic del client. Relacionat amb al 
taula de clients. 

Susbscriber_email Cadena de text Correu electrònic del client a enviar la informació 

Subscriber_status Enter(11) Estat de la subscripció 

Subscriber_confirm_code Cadena de text 
URL de confirmació enviada al client per validar 
la subscripció. 
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8.3.8 Apartat llista de desitjats 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de llista de desitjats de la aplicació. 

 

Les principals taules implicades en aquest projecte referents a aquest apartat son:   

8.3.8.1 Taula: WISHLIST 
Conté els llistat de desitjats del sistema. 

Camp Tipus Camp Detall 

Wishlist_id Enter(10) 
Auto Incremental. Identificador únic de la llista de 
desitjats. 

Customer_id Enter(10) 
Identificador únic del client. Relacionat amb al taula de 
clients. 

Shared Enter(5) 
Informació sobre si la llista de desitjats ha estat 
compartida 

Sharing_code Cadena de text 
Codi identificador de la compartició de la llista de 
desitjats 

Update_at Data Data de última actualització  

 

8.3.8.1 Taula: WISHLIST_ITEM 
Conte la informació dels ítems i quantitat introduïts a les llistes de desitjats. 

Camp Tipus Camp Detall 

Wishlist_item_id Enter(10) Auto Incremental. Identificador únic del ítem de la llista  

Wishlist_id Enter(10) 
Identificador de la llista a la que pertany el ítem. 
Relacionat amb la taula wishlist 

Product_id Enter(10) 
Identificador del producte. Relacionat amb la taula de 
producte. 

Store_id Enter(5) Informació de la botiga en funció del idioma. 

Added_at Data Data de inserció del ítem en la llista de desitjats 

Description Text Descripció del ítem dintre de la llista de desitjats  

qty Decimal(12,4) Quantitat de productes introduïts a la llista de desistjats 
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8.3.9 Apartat cupons 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de cupons de la aplicació. 

 

La principal taula implicada en aquest projecte referent al apartat de 

cupons és:  

8.3.9.1 Taula: COUPON_AGGREGATED 
Conté la informació de la declaració dels cupons introduïts al 

sistema. 

Camp Tipus Camp Detall 

id 
Enter(10) Auto incremental. 

Identificador únic 
del cupó.  

period 
Data Data de validesa 

del cupó 

store_id 

Enter(5) Identificador de la 
botiga a la que 
afecta. Distinció 
per idiomes. 

Order_status Cadena de text Esta del cupó 

Coupon_uses 
Enter(11) Numero de usos 

del cupó 

Subtotal_amount Decimal(12,4) Import descompte 

Discount_amount Decimal(12,4) Import descompte 

Total_amount Decimal(12,4) Total descompte 

Subtotal_amount_actual 
Decimal(12,4) Import descompte 

actual 

Discount_amount_actual 
Decimal(12,4) Import descompte 

actual 

Total_amount_actual 
Decimal(12,4) Total descompte 

acumulat actual 

Rule_name Cadena de text Nom del cupó 
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8.3.10 Apartat CMS 
En el següent apartat es mostren totes les taules utilitzades per la base de dades per 

emmagatzemar la informació referent al apartat de pàgines estàtiques de la aplicació. 

 

La principal taula implicada en aquest projecte referent al apartat de CMS és:  

8.3.10.1 Taula: CMS_PAGE 
Conté la informació i contingut de les pàgines del sistema. 

Camp Tipus Camp Detall 

page_id Enter(6) 
Auto Incremental. Identificador únic de la 
pàgina.  

Title 
Cadena de 
text 

Títol de la pàgina 

Root_template 
Cadena de 
text 

Tipus de plantilla utilitzada per la pàgina 
estàtica 

Meta_keywords Text 
Paraules informatives de la pàgina. Informació 
SEO 

Meta_description Text 
Descripció informativa de la pàgina. Informació 
SEO 

Identifier 
Cadena de 
text 

Identificador URL 

Content_heading 
Cadena de 
text 

Contingut de la capçalera 

Content Text Contingut de la pàgina 

Creation_time Data Data de creació de la pàgina 

Update_time Data Data de ultima actualització de la pàgina 

Is_active Enter(6) Estat de la pàgina 

Sort_order Enter(6) Ordre de la pàgina 

Layout_update_xml Text Exportació en XML de la pàgina 

Custom_theme Cadena de 
text 

Informació del tema per aquesta pàgina 

Custom_root_template Cadena de 
text 

Informació de la plantilla editada 

Custom_layout_update_xml Text Exportació en XML de la pàgina  

Custom_theme_from Data Data inici validesa de la pàgina amb format 
editat 

Custom_theme_to Data Data final validesa. 
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8.3.11 Apartat enviament 
En el següent apartat es mostra la taula utilitzada  per la base de dades per emmagatzemar la 

informació referent al apartat de enviament de la aplicació. 

 

8.3.11.1 Taula: SHIPPING_TABLERATE 
Conté la informació referent al mètodes de enviament introduïts al sistema amb les 

corresponents regles de preus.  

Camp Tipus Camp Detall 

pk Enter(10) 
Auto Incremental. Identificador únic del mètode de 
enviament.  

website_id Enter(11) 
Identificador de la pàgina web a que pertany( distinció 
entre idiomes) 

dest_country_id Cadena de text País de destí amb format ISO/2 

dest_region_id Enter(11) Regió de destí en funció del país 

dest_zip Cadena de text Codi posta de destí  

condition_name Cadena de text Nom descriptiu del mètode d’enviament  

condition_value Decimal(12,4) 
Tipus de mètode de càlcul. Pes vs distancia, preu vs 
distancia o numero de items a la comanda 

price Decimal(12,4) Preu del mètode de enviament 

cost Decimal(12,4) 
Cost del mètode de enviament (per comptar els 
beneficis que hi poden haver en el mètode de 
enviament) 
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9. Disseny de la interfície 
 

Un cop realitzat l’estudi de la plataforma vaig centrar-me en el procés de creació de la 

estructura i disseny de l’aplicació web, tant a nivell client com a nivell administrador. 

9.1 Aplicació web del client 
L’aplicació web seguirà un disseny molt semblant en gairebé totes les pàgines.  

En la botiga online mantindrem un disseny comú per totes les pàgines, que seran la capçalera i 

el peu. Aquest contingut serà sempre el mateix per tots els apartats de la botiga per tal de 

poder accedir correctament a tots els departaments necessaris de la manera més ràpida 

possible. L’apartat de contingut es modificarà en funció de la secció on ens trobem de la web. 

9.1.1 Disseny de la pàgina client 
A grans trets, el contingut de totes les pàgines seguirà el format següent: 
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9.1.1.1 Capçalera 
El contingut de la capçalera serà sempre igual. Mostrarà el logotip de la empresa, el selector 

d’idioma en la part esquerre, les categories seleccionades pel administrador per mostrar en 

aquesta apartat en la part central. Finalment, mostrarà en la part dreta un accés a la secció de 

administració del client, així com registre e identificació.  Des d’aquest apartat es podrà cercar 

i accedir al cistell actual. 

 

9.1.1.2 Peu de pàgina 
En aquest apartat trobarem principalment informació sobre la botiga així com els enllaços a 

pàgines destacades que l’administrador cregui convenient. A més, apareixen enllaços a les 

xarxes socials. 

 

9.1.1.3 Contingut 
En aquest apartat, es mostraran els diferents continguts que es poden visualitzar des de la part 

del client. El client visualitzarà cada apartat en funció de la selecció i els enllaços que vagi 

seleccionant.  
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9.1.1.3.1 Home 
La pàgina home és la pàgina principal de la botiga online. Serà el primer contingut que es 

mostrarà al client al entrar a la pàgina web. Aquest apartat serà el més visual, amb grans 

fotografies, textos i enllaços a productes destacats. 

 

9.1.1.3.2 Categoria 
Des de la fitxa de categoria de productes de la botiga online es podran visualitzar tots el 

productes que figuren dintre de la categoria seleccionada. Dintre d’aquesta fitxa es podran 

aplicar filtres per poder cercar el tipus de producte desitjat amb més precisió. A més, 

disposarem d’un mètode d’ordenació de productes en funció de l’opció desitjada pel client.  
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9.1.1.3.3 Contactar 
Formulari de contacte de la pàgina web amb l’establiment. Aquesta informació arribarà per 

correu a la direcció de correu establerta en el sistema pel administrador. El client haurà de 

completar la informació sol·licitada i enviar la consulta. 

 

9.1.1.3.4 Blog 
La fitxa de blog mostrarà el llistat complet de publicacions visibles en el sistema pels clients. El 

client podrà adaptar el contingut de la llista en funció de la data de publicació i el nombre de 

publicacions que es mostraran per tal de facilitar la cerca d’una publicació.  

 

  



TFG: Desenvolupament de botiga online amb                                                       Gabriel Marzo Sitja 
servidor Debian i plataforma Magento   

67 
 

9.1.1.3.5 Recuperar contrasenya 
Fitxa de recuperació de contrasenya del sistema. Aquest apartat serà accessible per tots els 

clients. Els usuaris registrats completaran el formulari i rebran un missatge al seu correu 

electrònic per modificar la contrasenya de registre al sistema.   

 

9.1.1.3.6 Cistell de compra 
Dintre d’aquest apartat trobarem un llistat complet i detallat dels productes afegits al cistell de 

compra del client actual. Entre la informació trobarem imatge i nom del producte, preu, 

quantitat e import total del ítem introduït juntament amb l’import total de la comanda. A part, 

donarà opcions de actualització de quantitats d’ítems e introducció de cupons.  
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9.1.1.3.7 Registre 
En la fitxa de registre apareixeran els camps mínims necessaris per crear un nou compte al 

sistema. El client haurà de completar la informació i enviar al sistema perquè l’usuari es generi.  

 

9.1.1.3.8 Identificació 
En aquest apartat, un usuari prèviament registrat podrà introduir les seves credencials per 

accedir al seu compte del sistema. En cas de que el usuari no estigui registrat podrà accedir a la 

secció de registre gràcies a un enllaç que el portarà a la secció corresponent. 
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9.1.1.3.9 Fitxa article 
En aquest apartat es veurà tot el detall complet sobre un producte a la venta en el sistema. Es 

podrà visualitzar una galeria completa. Descripció, preu i la opció de afegir al cistell de la 

compra amb les opcions disponibles del producte. Es mostrarà un seguit de informació 

complementaria i productes relacionats i ventes creuades.  

 

9.1.1.3.10 Realització de comanda 
Procés de realització d’una comanda. En grans apartats el procés es separarà en el recull de la 

informació de facturació, informació d’enviament, mètode d’enviament, mètode de pagament 

i finalment apareixerà un resum de la comanda per verificar la informació introduïda.  En el 

costat esquerre, apareixerà un resum sobre la informació ja introduïda en el procés.  
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9.1.1.3.11 Informació de facturació 
Dintre de la secció de realització de comanda, el primer apartat que trobarem serà la 

informació de facturació. El client haurà de completar la informació necessària per completar 

la compra i continuar amb el procés.  

 

9.1.1.3.12 Informació de enviament 
Dintre de la secció de realització de comanda, el segon apartat que trobarem serà la 

informació de enviament. El client haurà de completar la informació necessària per completar 

la compra i continuar amb el procés.  
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9.1.1.3.13 Selecció de mètode de enviament 
Dintre de la secció de realització de comanda, el tercer apartat que trobarem serà la selecció 

del mètode de enviament. El client haurà de completar la informació necessària per completar 

la compra i continuar amb el procés.  

 

9.1.1.3.14 Selecció de mètode de pagament 
Dintre de la secció de realització de comanda, el quart apartat que trobarem serà la selecció 

del mètode de pagament. El client haurà de completar la informació necessària per completar 

la compra i continuar amb el procés.  

 

9.1.1.3.15 Revisió detall comanda 
Dintre de la secció de realització de comanda, l’últim apartat que trobarem serà la revisió de la 

informació de la comanda. El client haurà de revisar la informació per completar la compra i 

finalitzar el procés.  Si el client detecta algun inconvenient podrà accedir a la modificació del 

cistell mitjançant un enllaç. 
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9.1.1.3.16 Consultar comandes 
En aquest apartat, el client podrà visualitzar el llistat de comandes realitzades pel seu compte. 

La informació que es mostrarà serà la informació bàsica sobre la comanda com són número de 

comanda, data de la comanda, preu i estat. El client podrà visualitzar el detall i ordenar la llista 

de comandes per trobar la comanda desitjada amb més facilitat.  

 

9.1.1.3.17 Canviar correu / Canviar contrasenya 
En aquest apartat, el client podrà modificar la seva informació bàsica de contacte i accés a la 

plataforma. Haurà de modificar els apartats que cregui convenients i enviar els canvis al 

sistema.  
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9.1.1.3.18 Editar adreça 
En aquest apartat, el client podrà modificar la seva adreça per defecte a la hora de realitzar 

comandes. Aquesta informació podrà utilitzar-la per auto completar  durant el procés de 

compra. 

 

9.1.1.3.19 Editar subscripció newsletter 
En aquest apartat, el client disposarà d’un checkbox on modificar la informació de subscripció 

a la newsletter de la seva compte.   
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9.1.2 Aplicació web del administrador 
En aquest apartat, com que s’ha decidit utilitzar la plataforma Magento per la gestió de la 

botiga online, l’apartat d’administració de la botiga està dissenyat e implementat per la 

plataforma.  

El disseny proposat per la plataforma es el següent: 
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10. Implementació i proves 
 

Per realitzar el projecte ha estat necessari implementar un escenari per instal·lar, 

desenvolupar i configurar el sistema desitjat.  

Per la realització del projecte s’ha creat una màquina virtual on s’ha instal·lat un servidor 

Debian (Linux) i configurat  tots els paquets necessaris pel funcionament correcte de la 

aplicació web. 

Posteriorment, s’ha realitzat la instal·lació de la aplicació web Magento sobre el servidor 

prèviament configurat. 

Finalment, s’ha realitzat l’adaptació corporativa i configuració de la aplicació web pel 

funcionament requerit per les especificacions del sistema. 
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10.1 Instal·lació màquina virtual i servidor  
 

Per poder controlar la creació de l’aplicació web des d’un mateix ordinador s’ha decidit 

generar una màquina virtual on realitzar la instal·lació de tota la plataforma.  

Aquesta plataforma no serviria en un entorn real de funcionament ja que no donaria les 

prestacions necessàries per un correcte rendiment. En qualsevol cas, realitzar la migració de 

aquest sistema a un entorn real de treball, en un servidor real, no suposaria un gran volum de 

feina ni presentaria gaires problemes tècnics. La migració únicament implicaria la migració de 

fitxer i la exportació i posterior importació de la base de dades. 

 

10.1.1 Instal·lació plataforma de virtualització  
Per la virtualització del sistema vaig prendre la decisió d’utilitzar Oracle VM VirtualBox. Una 

aplicació dedicada a la virtualització de SO testejada i perfectament documentada.  

En concret la versió instal·lada és la versió Oracle VM VirtualBox versió 5.0.26 r108824. 

Per la generació d’una nova màquina virtual, s’ha de seleccionar en el marge superior esquerre 

en l’apartat “Nueva”: 
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Posteriorment, començarà el procediment de creació de la nova plataforma virtualitzada. 

Haurem de completar informació sobre el  nom de la màquina virtual, tipus de sistema 

operatiu i versió que s’instal·larà. En el nostre cas, es tracta d’una màquina virtual 

Debian(Linux) amb la seva versió de 64 bits. S’ha seleccionat aquesta versió per diferents 

motius: 

• Aquesta distribució és totalment gratuïta i disponible de descarregar lliurement des de 

la pàgina web de Debian.  

• Es tracta d’una versió molt testejada i utilitzada per aquest tipus de serveis.  

• Disposa d’una documentació molt amplia i un número extens de paquets compatibles. 

• És una versió coneguda personalment ja que he treballat durant dos anys administrant 

servidors amb aquest SO. 

 

 

Posteriorment, haurem de seleccionar la memòria RAM que volem destinar a la virtualització 

d’aquesta màquina. En aquest cas, he decidit utilitzar el 50% de la memòria real de la meva 

màquina, 2048 MB. 
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A continuació, haurem de seleccionar la creació d’un nou disc dur virtual. 
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Haurem de seleccionar el tipus de fitxer a generar. En aquest cas, he decidit seleccionar la 

extensió VDI. Extensió per defecte de Oracle VM VirtualBox. 

 

A continuació, haurem de seleccionar el tipus de fitxer que es generarà. En aquest cas, he 

utilitzat una reserva dinàmica, és a dir, a mesura que el disc dur virtual vagi creixent ho farà el 

fitxer .vdi generat.  
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Seguidament, haurem de seleccionar la ubicació i la mida màxima del fitxer .vdi dins el sistema. 

 

Un cop creat l’entorn de virtualització es procedeix a la instal·lació del SO dins de la màquina 

virtual. Per iniciar aquesta màquina virtual només l’haurem de seleccionar i marcar “Iniciar”. 

Amb la imatge de instal·lació del SO comença el procediment de configuració del servidor.  
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10.1.2 Instal·lació servidor web 
 

La versió instal·lada en la màquina virtual ha estat: 

• Distributor ID: Debian 

• Description: Debian GNU/Linux 8.3 (jessie) 

• Release: 8.3 

• Codename: jessie 

• Version: Servidor(No gràfica) 

El procediment d’instal·lació és el següent: 

El primer pas és seleccionar el tipus de instal·lació, en aquest cas, seleccionem la instal·lació 

per defecte.  

 

Posteriorment, durant la instal·lació, seleccionem idioma del sistema, distribució del teclat i 

tota la configuració regional. 
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El següent pas a completar durant la instal·lació és el nom de la màquina, en el nostre cas, 

‘botigaelraco’. 

 

A continuació completem el domini de la màquina: en el nostre cas botigaelraco.com 
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Un cop finalitzada la configuració d’instal·lació de xarxa el sistema demana la contrasenya de 

super-administrador que es vol generar pel sistema amb la corresponent confirmació. 

A continuació, ens sol·licita la informació per generar un nou usuari en el sistema. En el nostre 

cas el nou usuari és elraco. Conjuntament demana la contrasenya associada a aquesta nova 

compte.  

 

Un cop finalitzada la configuració d’usuaris el sistema demana informació sobre la utilització 

de disc. En el nostre cas utilitzem una instal·lació guiada bàsica. Utilitzem aquesta directriu 

tenint en compte que ens trobem en un entorn de prova. Un servidor real rebria una 

configuració mes complexa amb particions dedicades a cadascun dels diferents aspectes del 

servidor. 

Un cop configurat tot, el servidor realitza la instal·lació en el disc dur.  

La instal·lació finalitza i podem començar a treballar en el sistema.  

El primer procediment realitzat és la configuració de la xarxa. En el nostre cas, donem una ip 

fixe al servidor per poder accedir i treballar. La configuració de la xarxa la realitzem amb la 

següent comanda: 

nano /etc/network/interfaces 

La configuració resultant ha estat la següent: 
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(Aquesta configuració depèn de l’entorn de treball on ens trobem) 

A continuació es realitza l’actualització de paquets del sistema. Per realitzar aquesta acció 

s’han utilitzat les comandes:  

apt-get update 

Aquesta comanda refresca el contingut dels paquets a internet. 

Apt-get upgrade 

Aquesta comanda realitza la descàrrega e instal·lació dels paquets. 

Un cop actualitzat el sistema, es procedeix a la instal·lació de paquets necessaris per convertir 

el nostre servidor virtualitzat en un entorn web. El primer conjunt de paquets instal·lats son els 

de apache2 i php. Aquests paquets convertiran el nostre servidor en un servidor web. 

La versió instal·lada en el sistema és la següent: 

Server version: Apache/2.4.10 (Debian) 

En aquest cas, hem utilitzat la configuració per defecte. Ja que ens trobem en un entorn de 

proba.  

Posteriorment, hem instal·lat la base de dades en el sistema. Hem decidit utilitzar MySQL. Una 

motor de base de dades lliure i de fàcil instal·lació. La versió instal·lada és la següent: 

Server version: 5.7.14 MySQL Community Server (GPL) 

Finalment, en el procés de configuració del nostre servidor, vam instal·lar un servidor de 

correu. Tenint en compte que la nostra plataforma enviarà correus als clients vam decidir 

instal·lar PostFix. Aquest software crea una plataforma de correu en el nostre servidor. La 

versió instal·lada en el sistema és la següent: 

PostFix mail_version = 2.11.3 

 

Un cop el servidor està totalment configurat i amb totes les funcionalitats necessàries per fer 

funcionar l’aplicació el següent pas és instal·lar la plataforma Magento en el nostre sistema.  

  



TFG: Desenvolupament de botiga online amb                                                       Gabriel Marzo Sitja 
servidor Debian i plataforma Magento   

85 
 

10.2 Instal·lació Magento – botiga online 
 

Amb el servidor virtualitzat i completament configurat procedim a descarregar el paquet de 

instal·lació de la plataforma en el nostre servidor.  

Un cop descarregat el paquet extraiem i situem els fitxers a la carpeta de funcionament de 

apache.  

Amb aquests passos realitzats, accedint al domini del nostre servidor trobem el panell de 

instal·lació de Magento.  

Un cop comença la instal·lació de Magento, els sistema demana informació per la correcta 

instal·lació. El primer en sol·licitar el sistema és l’acceptació de la llicencia Open Software 

Licence (OSL 3.0).  

 

La segona informació que sol·licita el sistema és la informació regional i de moneda per 

defecte del sistema que s’utilitzarà, en el nostre cas horari de Madrid i Euro(€) :
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A continuació hem de completar la informació de connexió a la base de dades del nostre 

servidor. El procés d’instal·lació demana aquesta informació ja que es connecta a la base de 

dades i realitza la configuració per defecte del sistema amb la càrrega de la base de dades: 

 

 

Un cop completada tota la informació, i si el sistema no detecta cap inconvenient, es realitza la 

instal·lació automàtica de tota la plataforma.  

Un cop finalitzat aquest procés, si accedim a la URL de la nostra aplicació web apareixerà la 

botiga per defecte del sistema de Magento instal·lat, aquesta plataforma disposa del disseny 

per defecte, en el nostre cas, la URL es http://botigaelraco.com/: 

 

Per poder accedir directament a la URL http://botigaelraco.com/ he realitzat un petit canvi en 

el fitxer host de la meva màquina real. 

 

http://botigaelraco.com/
http://botigaelraco.com/
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Afegint aquesta línia en el fitxer de host, sempre que un navegador (o qualsevol aplicació) 

vulgui accedir al domini botigaelraco.com serà redirigit a la IP de la màquia virtual instal·lada 

en el sistema. 

10.2.1 Personalització corporativa i configuració 
 

Òbviament, per qualsevol tipus de negoci, es necessita una imatge corporativa o una imatge 

personal que l’identifiqui. Per tal de ajustar a les necessitat de imatge corporativa al nostre 

negoci es va decidir realitzar la instal·lació d’un disseny gratuït adaptable a les nostres 

necessitats. Mitjançant les diferents configuracions del disseny, vam poder afegir logotip, 

favicon i una imatge més agradable per la nostra botiga. El resultat ha estat el següent: 

 

  

Posteriorment, es va realitzar tota la configuració de venta de de la botiga. Per accedir al 

panell de configuració de la nostra botiga simplement hem de accedir a la URL 

http://botigaelraco.com/admin, on haurem de completar les dades d’inici de sessió 

introduïdes durant la instal·lació del sistema: 

 

Un cop accedim amb les corresponents credencials, accedim a totes les opcions de 

configuració del nostre sistema: 

http://botigaelraco.com/admin


TFG: Desenvolupament de botiga online amb                                                       Gabriel Marzo Sitja 
servidor Debian i plataforma Magento   

88 
 

 

En aquest panell d’administració apareixerà, per categories, totes les opcions del sistema.  

Per la configuració hem modificat i ajustat la configuració pel funcionament correcte i adaptat 

a les nostres necessitats: 

10.2.1.1 Informació regional 

 

Seleccionem el país on treballarà la nostra botiga. I la informació de contacte i de localització 

de la botiga.  
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10.2.1.2 Informació de contacte 
Completem la informació de correus de contacte de la nostra botiga online. 

 

10.2.1.3 Sistema de contacte de la plataforma 
Introduïm les dades de contacte on es rebrà la informació dels formularis de contacte 

introduïts a la botiga online: 

 

10.2.1.4 Sistema de taxes 

 

S’han generat els diferents impostos de 4%, 10% i 21% que ha de tenir la nostra botiga en el 

estat espanyol. 

10.2.1.5 Mètodes de enviament  
En la nostra botiga hem donat d’alta dos mètodes de enviament, recollida en la botiga(gratuït) 

i enviament a domicili amb un cost de 2€ suplementaris en el total de la comanda.  
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10.2.1.6 Mètodes de pagament 
En la nostra botiga, hem donat d’alta dos mètodes de pagament. Pagament per targeta de 

crèdit i pagament a la recollida/entrega. Els dos mètodes estaran sempre disponibles: 

 

 

 

10.2.1.7 Gestió d’idiomes de la botiga 
Per la nostra botiga online hem generat diferents idiomes disponibles: 

 

Tots els apartats seran modificables en funció del idioma de la botiga donant opció d’introduir 

la traducció de cada producte, contingut e informació de la botiga.  

10.2.1.8 Gestió Google API  
Introduïm la configuració de seguiment de Google amb el codi corresponent obtingut des de 

Google: 
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10.2.2 Apartats d’administració de la botiga  
Per part dels treballadors que administraran la botiga hi ha diferents apartats de gestió que 

hauran de gestionar.  

  

10.2.2.1 Apartat ventes 
En aquest apartat, tindrem tota la informació referent a les ventes realitzades al sistema pels 

clients. 

 

  

10.2.2.1.1 Apartat Orders (Comandes) 
En aquest apartat, apareixeran totes les comandes registrades, en el marge superior dret 

trobarem l’opció de generar una nova comanda o, si seleccionem una comanda, modificar 

informació de cadascuna de les comandes.  

 

Si seleccionem una de les comandes accedim a la informació corresponent. Des d’aquest 

apartat, podem modificar l’estat, generar factura, generar l’enviament, entre d’altres funcions. 
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10.2.2.1..2 Apartat Invoices(Factures) 
En aquest apartat, es podran gestionar totes les factures creades en el sistema, reenviar-les als 

clients, o enviar algun comentari sobre la factura. 

 

Detall de la factura: 
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10.2.2.2 Apartat Catalog(Catàleg)  
En aquest apartat es gestionarà totes les opcions de productes i categories de productes 

disponibles en el sistema.  

 

10.2.2.2.1 Apartat Manage Products(gestió de productes) 
En aquest apartat gestionarem tot el llistat de productes disponibles. Podrem generar un nou, 

o editar els disponibles.  

 

Si entrem al detall o afegim un de nou, haurem de completar o modificar tota la informació 

corresponent al producte: 

• Nom 

• Descripció curta 

• Descripció completa 

• SKU(identificador únic) 

• Pes 

• Estat del producte 

• URL-key per temes de SEO 

• Visibilitat 

• Producte destacat 

• Preu 

• Tipus de impost 

• Meta informació per temes SEO 

• Galeria de imatges 
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• Inventari  

• Categories 

• Productes relacionats, ventes creuades 

• Etiquetes   

 

10.2.2.2.2 Apartat Manage Categories(gestió de categories) 
En aquest apartat es pot modificar els noms, distribució i es poden afegir noves categories a la 

botiga online per tal de distribuir de la forma desitjada els productes  de cara al client. 
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10.2.2.3 Apartat gestió de clients 
En aquesta apartat apareixen el llistat de clients registrats a la botiga. Des d’aquest punt es pot 

modificar o consultar informació sobre un client, eliminar, o donar d’alta un nou client. 

 

L’administrador, podrà modificar tots els apartats que pot modificar el client des del seu panell 

d’administració si fos necessari. A més, tindrà accés al històric del compte per visualitzar la 

activitat.  

 

10.2.2.4 Apartat promocions i descomptes 
En aquest apartat apareixeran tots els descomptes i promocions generats al sistema. Es podrà 

accedir a modificar o generar una nova promoció o descompte.  

 

La informació a completar serà la següent: 

• Nom 

• Descripció 

• Estat 

• Grups de clients 

• Codi del cupó 

• Número d’usos per clients 

• % de descompte 

En aquest cas hem generat un cupó amb el codi DSC10 amb un descompte del 10%. 
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10.3 Aplicació web 
De cares al client, l’aplicació tindrà el següent aspecte visual en funció de les pàgines descrites 

en apartats anteriors. Aquest és el resultat final en quan a aspecte de la nostra botiga online.  

10.3.1 Capçalera  
Aquesta secció de la plana web serà estàtica i apareixerà en totes les planes de la botiga online 

en la part superior amb els diferents enllaços a les seccions principals de la nostra botiga.  

 

10.3.2 Peu de pàgina 
Aquesta secció de la plana web serà estàtica i apareixerà en totes les planes de la botiga online 

en la part inferior amb enllaços d’interès de la nostra botiga així com informació 

complementaria.  
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10.3.3 Contingut 
En aquesta secció apareixeran els diferents continguts en funció de la secció que el client 

estigui visitant.  

A continuació es detallen les diferents seccions disponibles en la nosta botiga online.   

10.3.3.1 Home 
Pàgina principal de la botiga online, primera impressió que rebrà el client al entrar en la nostra 

botiga. Podem veure per apartats un slider amb imatges, uns petits blocs d’informació, uns 

productes destacats, un seguit d’opinions i finalment enllaços a les publicacions del blog.  
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10.3.1.2 Categoria 
En aquest apartat apareixen els diferents productes vinculats a la categoria que estem visitant 

amb les diferents opcions d’ordenació. Es pot visualitzar la imatge  de cada producte, 

juntament amb el preu i les valoracions del producte.  
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10.3.1.3 Contactar 
En aquest apartat trobem el formulari de contacte utilitzat pels clients per enviar notificacions 

al comerç. Els clients hauran de completar els camps per enviar una notificació al comerç.  

 

 

10.3.1.4 Blog 
Apartat destinat al llistat de noticies publicades pels administradors en la pàgina web. 

Apareixen les diferents opcions d’ordenació per cercar les publicacions que puguin interessar 

al client final. 
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10.3.1.5 Recuperació de contrasenya 
En aquesta apartat apareix un formulari que permet la recuperació de la contrasenya per part 

del usuari final. L’usuari nomes haurà de introduir el seu correu de registre per iniciar el procés 

de recuperació.   

 

10.3.1.6 Cistell de la compra 
En aquest apartat trobem el resum  de la cistella de la compra del client. Podem veure un 

llistat dels productes, amb la seva quantitat i l’import del cistell.  

 

10.3.1.7 Registre 
En aquest apartat, la aplicació mostra els camps necessaris per formalitzar el registre d’un 

usuari no registrat en el sistema.  
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10.3.1.8 Identificació  
En aquest apartat, apareix el formulari per introduir correu i contrasenya registrats en el 

sistema i accedir al compte de client. Per altra banda, hi ha la opció de accedir al apartat de 

registre.  
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10.3.1.9 Fitxa article 
La fitxa del article es la pàgina principal d’un producte dintre de la botiga online. En aquest 

apartat apareix tota la informació referent al producte que s’hagi completat per part del 

treballador. Podem observar la galeria de imatges, la descripció, preu, productes relacionats i 

les diferents opcions per modificar la quantitat i afegir al cistell de compra.  
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10.3.1.10 Realització de comanda 
En aquest apartat apareixen els diferents camps a completar per la realització de la comanda. 

Els apartats van apareixen a mesura que completem el aparat anterior.  

 

10.3.1.10.1 Informació de facturació 
El sistema sol·licita els camps referents a la informació de facturació de la comanda.    
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10.3.1.10.2 Informació de enviament 
El sistema mostra els camps necessaris a completar referents a la informació d’enviament de la 

comanda. 

 

10.3.1.10.3 Mètode d’enviament  
En aquest apartat el sistema sol·licita el tipus de enviament que vol el client. En el nostre cas, 

únicament apareixen les opcions configurades pel administrador, recollida en botiga i 

enviament a domicili.  
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10.3.1.10.4 Mètode de pagament 
En aquest apartat es sol·licita la selecció del tipus de pagament, únicament apareixen les 

opcions disponibles i configurades pel administrador. Pagament en la recollida o recepció a 

casa i per targeta de crèdit.  

 

10.3.1.10.5 Revisió de comanda 
Finalment, el sistema mostra una revisió de la comanda per tal de poder comprovar que tot 

esta al gust del client.  

 

10.3.1.11Consultar comandes 
Dintre de del panell d’administració del perfil de client, es pot trobar un llistat de comandes 

realitzades. El client por veure el detall de cada comanda i l’estat en que es troben.  
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10.3.1.12 Canviar correu / canviar contrasenya 
Dintre del panell d’administració del client, es pot modificar la informació bàsica del perfil, en 

aquest apartat, apareix la informació referent al nom correu i la contrasenya del usuari.  

 

10.3.1.13 Editar subscripció a la newsletter 
Dintre del panell d’administració del client, hi ha la opció d’activar o desactivar la subscripció a 

la newsletter seleccionant el checkbox.  

 

10.4 Resultat 
 

L’aplicació esta desenvolupada totalment i ara solament falta posar-la en funcionament en un 

entorn real. Està previst que en els pròxims mesos es posi en funcionament en un entorn real 

ja que a hores d’ara esta totalment operativa pel funcionament. 
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11. Conclusions 
 

La realització d’aquest projecte m’ha permès conèixer el procés necessari per la realització 

d’una plataforma en tots els aspectes, des dels inicis, amb la presentació del repte per part de 

la empresa on treballo fins al punt final de veure realitzat el projecte, en un entorn que 

properament estarà funcionant en real i que esperem que tingui moltes visites i moltes 

compres. I tot això en una plataforma que jo he desenvolupat com a treball final de grau. 

Durant el procés, he hagut de determinar els requisits amb múltiples reunions amb els meus 

superiors, he realitzat la gestió paral·lelament d’aquest projecte amb els meus estudis, 

planificar amb antelació tot el procés i gestionar-ho amb els altres aspectes de la meva feina.  

Personalment, considero que la experiència ha estat satisfactòria i productiva, ja que en el 

meu cas, m’he vist en una situació real de treball. On he hagut de determinar, valorar i 

realitzar tots els passos necessaris per obtenir una plataforma viable i funcional.  

Considero que la feina realitzada ha estat satisfactòria i amb uns resultats dintre de lo esperat 

pels meus superiors dintre de la empresa.   
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12. Treball futur 
 

Aquest projecte s’ha focalitzat únicament en la creació, adaptació i configuració de la 

plataforma.  

Amb aquests procediments realitzats, havent realitzat una sèrie de proves a la plataforma i la 

posterior aprovació per part dels meus superiors, el primer treball futur que es presenta en 

aquest projecte es la posada en marxa real de la plataforma, es a dir, traslladar tot el projecte 

actual del servidor virtualitzat a un servidor real i realitzar la gestió de dominis per tal de fer 

accessible la plataforma a tots els clients.  

A part, els treballadors del local que haurien de gestionar la plataforma haurien de rebre una 

formació i disposar d’un manual correctament redactat i preparat per solucionar els dubtes 

que puguin sorgir, per tant, un altre treball futur que apareixeria arran d’aquest projecte es la 

preparació d’una formació especifica pels treballadors i la redacció d’un manual d’ús de la 

plataforma destinada únicament als apartats sensibles a ser utilitzats pels treballadors. 

Finalment, en una empresa com la que treballo, constantment apareixen noves idees i 

mètodes de treball. Per tant, es possible que aquest projecte hagi de ser modificat amb el 

temps per satisfer noves funcionalitats. Gràcies a la realització de aquest projecte en un entorn 

virtual, aquest canvis podrien ser realitzats en aquest entorn i ser posteriorment traspassats al 

entorn real. 
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