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 Empresa dedicada a la creació i al 
manteniment de botigues online. 

 

 Actualment, les botigues creades per Etailers 
estan desenvolupades amb Magento: 
◦ Codi lliure (cost 0). 

◦ Gran comunitat + empreses privades. 

◦ Desenvolupat amb Zend Framework. 

◦ Gran quantitat de funcionalitats implementades per 
defecte. 

Introducció -> The Etailers 



 Un dels principals processos a l’hora de crear 
una botiga és la importació massiva de 
productes. Aquest procés s’acostuma a fer 
només un cop. 
 

 L’actual sistema consisteix en crear un fitxer 
.csv amb tots els productes i pujar-lo a la 
botiga. 

 

Introducció -> Plantejament de la situació 



 Problemes: 

 

 

 

 

 = Gran quantitat de temps i recursos 
en realitzar una importació. 

Introducció -> Plantejament de la situació 



 Simplificar el sistema d’importació. 

 Substituir els fitxers csv per Google Docs. 

 Importar i actualitzar productes amb el nou 
sistema: 
◦ Imatges del producte 

◦ Mateix producte amb diferents idiomes. 

 Facilitar la debugació del document 
(administrador/client). 

 

Introducció -> Objectius del projecte 



 Tres modificacions en la planificació: 

1. Plantejament d’un nou model de negoci a 
l’empresa. 

2. Retards en el inici del projecte. 

3. Problemes no contemplats. 

Planificació -> Modificacions en la planificació 



Planificació -> Modificacions en la planificació 



 Tres modificacions en la planificació: 

1. Plantejament d’un nou model de negoci a 
l’empresa. 

2. Retards en el inici del projecte. 

3. Problemes no contemplats. 

Planificació -> Modificacions en la planificació 



Planificació -> Planificació final 



 Entorn: 

Anàlisis i disseny-> Entorn 



 Disseny de l’aplicació: 

Anàlisis i Disseny-> Disseny de l’aplicació 



 Tecnologia utilitzada: 
◦ PHP 

◦ SOAP 

◦ Zend Framework 

◦ Api Google Docs 

◦ Python 

Metodologia i Codificació -> Tecnologia utilitzada 



 Patrons utilitzats: 
◦ MVC. 

◦ Front controller. 

◦ Singleton. 

 Exemple 
d’execució: 
◦ php –f index.php 

GoogleImport.php 
sites/actigreen/pfc.ini 

 Controlador 
extern: 
◦ orderListMagento.php 

Metodologia i Codificació -> Estructura final 



 Configuració i importació d’un full de càlcul 
Google Docs 
1. Configuració fitxer ini i csv. 

2. Creació document Google docs. 

3. El client omple les dades. 

4. Importació. 

Demo -> Introducció 



Demo -> Configuració del fitxer ini i csv 



 Creació del document a Google Docs, on el 
client introduirà les dades corresponents. 

Demo -> Creció del document 



Demo -> Importació 



 Possibles errors en el full de càlcul Google 
Docs: 

Demo -> Missatges d’error 



 Possibilitat de visualitzar les factures o 
factures d’abonament a Google Docs 

Demo -> Llista  de comandes 



 Llistat de l’estoc i, si es desitja, d’altres 
atributs del producte: 

Demo -> Llistat d’estock 



 Objectius principals assolits. 

 Projecte amb gran perspectiva de creixement. 

 Gran satisfacció personal. 

 Gran acceptació i satisfacció per part dels 
clients. 

 Agilització de les importacions de productes. 

Conclusions 
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