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paga

míni

que 

cond

D’aq

porta

nosa

que 

ment

treba

Per 

proje

veur

dirà 

 

 

y: Programa de 

2.2. Obj

  

2.2.1. 

 dia existei

xò fa que a

era de tind

ar-li un pre

ortar-se al

ntar mantin

orma d’aco

aments ava

les telefòni

uesta man

aments ava

m a 30 die

ells traura

dicions de d

uesta man

a de regal 

altres, per l

aquest clie

tre que ab

all, amb tot

aconseguir

ecte: un si

re i afegir s

Ad-Pay. 

Control de Bon

jectius d

Descr

ixen una gr

aquest món

dre cap cli

eu millor q

 teu client

ndre els teu

nseguir-ho 

ançats de la

iques. Es lò

nera marxa

ançats, i m

es, però és

an benefici 

descompte 

era el clien

unes quant

la nostra b

ent li quedi

bans cobràv

t el que aix

r que tot a

istema de 

saldo als c

s d’Hores

del projec

ripció de la

ran quantit

n es torni 

ent segur 

ue el teu 

t. D’aquest

us clients, t

 no seria a

a mateixa 

ògic que si

aran a una

és tenint e

s aquí on h

 d’això. Aq

si ingresse

nt se sent s

tes hores, 

banda acon

n hores no

vem com a

xò comporta

això funcio

CRM o ER

clients, fact

cte 

a situació 

at d’empre

de lo més

perquè sem

i, encara q

ta deducció

tenint-los a

altra que in

forma que 

i nosaltres 

a altra ban

en compte 

hem d’inten

quí els ofer

n més de X

atisfet perq

a tothom l

seguim dos

o marxarà a

a mínim a 

a. 

oni com ha

RP per tal d

turar i treu

 actual 

eses que es

s competiti

mpre pot v

que els teu

ó neix la id

agafats d’alg

ncentivar al

 fan altres 

 li explique

nda perquè

que gaireb

ntar donar-

rirem una 

X diners.  

què veu qu

i agrada qu

s beneficis

a la compe

un mes ar

a de ser, 

de portar e

ure estadís

s dediquen 

u, es a dir

vindre una 

us serveis 

dea de d’a

guna mane

s nostres c

 tipus de co

em als nost

è a ningú 

bé tots ens

-los la volta

sèrie bons

e ingressan

ue li regalin

: el primer

etència, i la

ra cobrem 

s’ha plante

els compte

tiques. Aqu

a la inform

r, no hi ha

 altra emp

siguin efici

aquest proj

era.  

clients a fe

ompanyies

tres clients

l’hi agrad

s paguen c

a fent-los v

s d’hores i 

nt-nos dine

n alguna co

r es que m

a segona es

abans de f

ejat el seg

es de les h

uest sistem
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màtica 

a cap 

presa, 

ients, 

jecte: 

r-nos 

 dom 

s això 

a fer 

om a 

veure 

 amb 

ers es 

osa, i 

entre 

s que 

fer el 

güent 

hores, 

ma es 
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Aque

ens 

tindr

segü

‐ 

‐ 

 

 

L’obj

nece

poss

factu

preté

clien

les. 

 

y: Programa de 

2.2.2. 

est sistema

tindrem qu

rem accés 

üents: 

Administ

s’haurà 

restar-li 

prestats

li resta a

saldo qu

Administ

informac

administ

de cada 

persona 

donat q

dades fà

Es un ro

la grand

2.2.3. 

jectiu plant

essàries pe

ibilitat de 

uració, ja q

én crear un

t i que ens

Control de Bon

Perfil 

a va dirigit 

ue identifica

a diferents

tratius: Aq

d’encarreg

 les hores 

s a cada clie

a fi de mes

ue hagi fet. 

trador : A

ció del sist

tratiu, tam

 tècnic i cli

 a la que s

ue podria 

àcilment.  

ol que va di

dària de la e

Objec

tejat a esta

erquè el s

assegurar 

que els bon

na eina sen

s avisi quan

s d’Hores

 d’usuari 

a diferents

ar amb un 

s opcions d

quest rol e

gar de pass

al client. A

ent, amb e

s, i a més t

 

Aquest rol 

tema. Així 

bé podrà d

ent.  S’hau

igui adjudic

arribar a 

irigit a l’ im

empresa, a

ctius plant

at crear un

sistema de

la clientela

ns d’hores e

nzilla d’utilit

n un client 

s perfils d’u

 nom i un 

el menú. E

està pensa

sar els alba

A final de m

el saldo d’ho

ambé tindr

 tindrà ac

 doncs, a 

onar d’alta

urà d’anar a

cat tindrà q

causar des

mplantador 

 algun dire

tejats 

na aplicació

e negoci f

a. Així don

es facturar

tzar que es

 les esgoti 

usuari, el qu

password i

Els rols que

at per a u

arans d’hor

mes es trau

ores que te

rà detallade

ccés a veu

més de ti

a tècnics, cl

amb compt

que control

strosses en

del sistema

ector. 

ó capaç de

funcioni co

cs, no es 

rien a part 

s dediqui a 

o bé que l

ue significa

i, depenent

e es faran 

un perfil d

res dels tèc

rà un infor

enia a inici 

es totes les

ure i mod

ndre els p

lients i veu

e amb aqu

ar perfecta

n el sistem

a, al gerent

e dur a term

orrectamen

pretén fer 

de l’aplicac

 descompta

i quedi poc

a que per e

t del nostre

servir sera

de persona

cnics per t

rme dels se

 de mes i e

s recàrregue

ificar qual

permisos de

re estadíst

est rol ja q

ament l’apli

ma i la bas

t i, depene

me les ges

nt i hi ha

 un project

ció, sinó qu

ar hores  a 

c per a esg
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entrar 

e rol, 

an els 

 que 

tal de 

erveis 

el que 

es de 

sevol 

el rol 

iques 

que la 

icació 

se de 

nt de 

stions 

gi la 

te de 

ue es 

 cada 

gotar-
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Com

emp

sobre

un p

Cons

es tr

 

 

2

 

En u

man

conju

sigui

que 

això 

Serà

saldo

desp

De c

seus

 

 

 

y: Programa de 

2.2.4. 

 a font d’

reses clien

e la seva s

rojecte via

sultant preu

reballin, es 

2.3. Des

una primera

eig capaç 

unt de treb

i possible s

faran les f

 farem serv

 del tot im

os de cada 

prés de cad

cara a la ge

 correspon

Control de Bon

Fonts

’informació

nts que pe

ituació. Des

ble, amb u

us de difere

 facturen a 

scripció d

a fase (pro

de gestion

balladors i q

s’han de po

feines i als

vir fitxes am

mprescindib

 client, així 

a servei, se

erència, el 

ents estudi

s d’Hores

s d’informa

 s’ha fet 

ensen del s

sprés de fe

na possible

ents empre

 un preu o 

del siste

ojecte actua

nar el siste

que dona se

oder donar

 clients qu

mb la inform

le que la s

 com guard

e’ls hi desco

programa 

is. 

ació 

un estudi 

sistema i 

er l’estudi e

e bona proj

eses em vis

a un altre. 

ema a rea

al) es busc

ema de pre

erveis a un

r d’alta, en

ue faran se

mació nece

solució sigu

dar històric

ompti del s

haurà de p

de mercat

a diferents

es va arriba

ecció de m

st que depe

 

alitzar 

a crear un

epagament

n altre conju

n primer llo

ervir el serv

ssària en c

ui capaç ge

s d’aquests

seu saldo d

produir esta

t entrevist

s empreses

r a la conc

ercat.  

enent del ti

a eina info

s d’una em

unt de clien

oc, a cada 

vei dels bo

ada un dels

stionar les 

s moviment

’hores les f

adístiques 

tant a dife

s informàt

lusió de qu

pus d’hores

ormàtica de

mpresa am

nts. Perquè

 un dels tè

ons d’hores

s cassos.  

 recàrregue

ts, i també

feines fetes

per realitza
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erents 

iques 

e era 

s que 

e fàcil 

mb un 

è això 

ècnics 

s. Per 

es de 

é que, 

s.  

ar els 
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Per a
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‐ 
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‐ 
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Hem

‐ 

‐ 

‐ 

 

y: Programa de 

2.4. Rec

a realitzar e

Un Res

recursos

Un Con

necessà

solució p

Un Anal

forma d

després 

Un prog

tradueix

També 

disposin

Un servi

L’ordina

2.5. Ava

 avaluat el

S’han e

finalitza

Podria s

mercat, 

hores de

L’aplicac

necessa

el preu 

segura o

Control de Bon

cursos d

el projecte 

ponsable d

s i els coord

nsultor per

ries per po

per tal que 

ista Funcio

d’arribar a 

 passarà al 

gramador q

xi al llengua

seran nec

 de un ordi

idor amb S

dor del pro

aluació d

s riscos de

estimat que

r amb èxit 

ser possible

 el que prov

e fabricació

ció podrà f

ri disposar 

del produc

o al seu def

s d’Hores

isponible

necessitem

de Projecte

dini. 

r tal d’est

ortar a term

 s’arribi a  

nal que ana

 la solució

 programad

que rebi e

atge triat pe

cessari que

inador per 

QL server 2

ogramador 

de riscos

l projecte i 

e seran ne

el treball.  

e que no es

vocaria la p

ó. 

funcionar d

 d’un servid

cte i a mé

fecte Wifi. 

es 

m els següe

e que pla

tudiar la 

me el proj

l’èxit. 

alitzi les da

ó del prob

dor. 

ls algorism

er a desenv

e cadascun

a poder rea

2005 instal

té que tind

s 

 ens hem t

ecessàries 

 

s vengués 

pèrdua de l

des de dife

dor amb SQ

és a més i

nts recurso

nifiqui la 

empresa 

ecte i plan

ades rebude

lema i des

mes de l’an

volupar l’ap

n dels rec

alitzar les s

·lat. 

re instal·la

robat amb 

unes 500

el producte

la quantitat

erents màq

QL Server 2

mplica una

os: 

feina  de 

tipus, rec

nificar la im

es pel cons

senvolupi 

nalista, els 

plicació. 

ursos ante

seves tasqu

t Visual Stu

els següen

 hores pe

e degut a l

t de diners 

quines, am

2005, la qu

a infraestru

 cadascun 

ollir les d

mplantació 

sultor i estu

l’algorisme

 interpreti 

eriorment 

ues. 

udio 2005. 

ts: 

er tal de p

’actual cris

 invertida e

mb lo qual 

al cosa enc

uctura de x
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 dels 

dades 

de la 

udiï la 

e que 

 i els 

citats 

 

poder 

sis de 

en les 

 serà 

carirà 

xarxa 
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S’ha 

Perf

Cons

Ana

Func

Prog

El pr

y: Programa de 

2.6. Org

 

Anàlisis 

Elaborac

Planifica

Elaborac

Program

Implanta

Formaci

Fase de 

2.7. Anà

 calculat qu

fil 

sultor 

lista 

cional 

gramador 

 

TOTAL: 

 

reu de vent

10 Jorna

3 Jornad

60 Jorna

TOTAL: 

 
(1) Cost d
(2) 16% d
(3) Les Jo

Control de Bon

ganitzaci

 de requerim

ció de Docu

ació del tem

ció de l’algo

mació de l’a

ació. ( Con

ó a casa de

 Proves. (C

àlisis de 

ue el cost d

Pre

30 

60 

 12 

9.600 € 

ta del mate

ades de Co

des d’Analis

ades de Pro

26.280 € 

del Respons

d’ IVA no in

ornades com

s d’Hores

ió del pr

ments a ca

ument de R

mps de l’ana

orisme (Ana

plicació (Pr

sultor) 

el client. (C

Consultor) 

 costos i

de fer el pro

eu/Hora H

4

7

4

ix projecte 

nsultor: 60

sta Funcion

ogramador:

sable de Pro

nclòs. 

mprenen 8 

ojecte ( 

sa d’un clie

Requerimen

alista i del p

alista) 

rogramador

Consultor) 

 benefic

ojecte serà 

Hores 

49 

79 

480 

 es el segü

000€ 

nal: 3000 € 

: 17.280€ 

ojecte no in

 hores de tr

 fases de

ent tipus. ( 

ts del Proje

programad

r) 

is 

 el següent

Total 

Preu 

1470€ 

4740€ 

5760€ 

ent: 

 

nclòs 

reball. 

el projec

 Estudiant)

ecte (DRP).

or. (Analist

t: 

cte) 

 

. (Consulto

ta) 
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r) 
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Prev
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2

 

Actu

única

perd

 

2

 

Per t

D’un

anirà

reco

els e

perfi

Cal d

meu 

expr

comp

Dit t

 

 

 

 

y: Programa de 

isió de ben

En les p

costarà 

2.8. Pos

alment no 

a alternativ

re clients i 

2.9. Pla

tal de dur 

a banda co

à elaborant

llirà els req

estudiarà i 

l, el progra

dir que enc

 projecte n

ressar-ho a

partida mitj

ot això, aq

Control de Bon

efici amb la

posteriors v

fer alguna 

ssibles a

 existeixen

va seria c

 cobrant a 

nificació

a terme aq

omptarem 

t la memòr

queriments 

 analitzarà 

amador, qu

cara que a 

només hi h

a la meva

jançant les

uí es pot ve

s d’Hores

a primera v

vendes el b

adaptació a

lternativ

n aplicacion

ontinuar tr

30, 60 o 90

ó inicial d

quest proje

amb el per

ria, tindrem

 del client p

 per tal de

e codificarà

la planifica

haurà un ú

a planifica

s unitats d’a

eure la plan

venda de l’a

benefici es v

a l’empresa

ves  

ns semblan

reballant c

0 dies desp

del proje

ecte, farem

rfil d’estudi

m un perfil c

per entrega

e donar els

à la aplicac

ació es fan 

únic recurs

ció serà f

assignació d

nificació de

aplicació: 1

veurà incre

a i la feina 

nts al merc

com fins a

prés d’acaba

ecte 

m servir qu

iant, que a

consultor, 

ar-los al te

s algorisme

ió i la teste

servir aque

s, jo mateix

fent servir

d’un recurs

el meu proje

16680€ 

ementat ja 

del consult

cat a preu

ra amb la

ar la feina. 

atre recurs

nirà a veur

que entrev

rcer perfil, 

es i la fein

ejarà.  

ests 4 perf

x, així don

r els recu

s en una ta

ecte: 

 que nomé

tor. 

 competitiu

 possibilita

 

sos diferen

re al profes

vistarà al cl

 el analista

a a seguir

fils, realme

ncs la form

rsos de f

sca. 
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s ens 

u. La 

at de 

ciats. 

ssor i 

ient i 

, que 

r al 4 

nt, al 

ma de 

forma 
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d-Pay: Programa de C

Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Control de Bons d’Hore

Nombre de tarea

Estudi de v iav ilita
Reunió amb e
Establir abast 
Cercar informa
Riscos del proj
Conlusi ons

Anàlisis de reque
Reunió amb e
Especif icació 
Establir metod
Entrevi sta amb
Entrevi sta amb
Entrevi sta amb
Model concep
Estudi de rols 
Estudi de proc
Estudi de requ

Disseny tècnic
Reunió amb e
Disseny lògic d
Disseny del  co
Disseny de pro
Disseny de la 
Disseny de pro
Disseny de la 
Disseny de la 
Disseny de la 
Disseny de la 
Disseny de la 
Disseny de inf

Codificació de l'ap
Reunió amb e
Codificació de

es 

at
el  tutor
del  projecte
ació del software a uti
jecte

riments
el  tutor
de l'entorn tecnol ògic
dologia de treball
b el departament de c
b el departament tècn
b gerènci a
ptual de dades
del s sistema

cessos del  si stema
ueri ments formals

el  tutor
del  model de dades
os de l'apl icació
ocessos pel departame
fi txa tècnics
ocessos del departame
fi txa Cl ients
fi txa afegir Saldos
fi txa consul tar sal dos
fi txa Al barans
fi txa consul tar Albaran
forme de producti vitat

plicació
el  tutor
el  cos princi pal de l 'ap

li tzar

c

comptavili tat
nic

ent tècnic

ent de comptabilitat

ns

pli caci ó

Duración Comi

5 días jue 
2,22 horas jue
4,45 horas jue
7,78 horas vie
2,22 horas mar
3,33 horas mié

16,28 días jue 
2,22 horas jue
3,33 horas vie
3,33 horas vie
2,22 horas lun
2,22 horas mar
2,22 horas mar
5,56 horas mié
4,45 horas vie

14,44 horas lun
11,11 horas lun

19,05 días mar 
2,22 horas vie
8,89 horas vie
6,67 horas mar
2,22 horas mar
5,56 horas jue

15,56 horas mié
5,56 horas mar
5,56 horas mié
5,56 horas vie
7,78 horas lun
4,45 horas mié
8,89 horas jue

37,22 días v ie
2,22 horas lun

44,45 horas vie

 

enzo Fin

20/11/08 mié 26
e 20/11/0 jue 20
e 20/11/0 vie 21
e 21/11/0 mar 25
r 25/11/0 mié 26
é 26/11/0 mié 26

27/11/08 v ie 19
e 27/11/0 vie 28
e 28/11/0 vie 28
e 28/11/0 lun 01
n 01/12/0 mar 02
r 02/12/0 mar 02
r 02/12/0 mié 03
é 03/12/0 vie 05
e 05/12/0 lun 08
n 08/12/0 lun 15
n 15/12/0 vie 19

02/12/08 lun 29
e 05/12/0 lun 08
e 05/12/0 mar 09
r 02/12/0 jue 04
r 09/12/0 mié 10
e 04/12/0 vie 05
é 10/12/0 mar 16
r 16/12/0 mié 17
é 17/12/0 vie 19
e 19/12/0 lun 22
n 22/12/0 mié 24
é 24/12/0 jue 25
e 25/12/0 lun 29

 19/12/08 mar 10
n 29/12/0 mar 30
e 19/12/0 lun 05

Predecesoras

/11/08
0/11/0
1/11/0 2
5/11/0 3
6/11/0 4
6/11/0 5

9/12/08
8/11/0 6
8/11/0 8
1/12/0 9
2/12/0 10
2/12/0 11
3/12/0 12
5/12/0 13
8/12/0 14
5/12/0 15
9/12/0 16

9/12/08
8/12/0 14
9/12/0 14
4/12/0 12
0/12/0 20
5/12/0 21
6/12/0 22
7/12/0 24
9/12/0 25
2/12/0 26
4/12/0 27
5/12/0 28
9/12/0 29

/02/09
0/12/0 30
5/01/0 21;17

Nombres de l os recur

Estudiant
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]
Estudiant[90%]

Consultor
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[90%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]
Consultor[45%]

Analista
Consultor[90%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]
Anali sta[45%]

Programador
Estudiant[90%]
Programador[45%]
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rsos
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d-Pay: Programa de C

Id

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Control de Bons d’Hore

Nombre de tare

Codif icació
Codif icació
Codif icació
Codifiació 
Codif icació
Codif icació
Codif icació
Codif icació

Pla de prov es 
Reunió am
Creació de
Execució d
Val oració d

Confecció de m

es 

ea

ó de la base de dades
ó de la fi txa tècni cs
ó de la fi txa Cli ents
de la f itxa afegir sald

ó de la fi txa consul tar 
ó de la fi txa albarans
ó de la fi txa consul tar 
ó de l'informe de prod

i execució
mb el tutor
el  pla de proves
del  pl a de proves
del s resultats

memòri a durant el proj

s

os
sal dos

albarans
uctivi tat

jecte

Duración Com

5,56 horas lun
13,33 horas mar
12,22 horas lun
14,44 horas jue
12,22 horas mar
17,78 horas vie
12,22 horas vie
16,67 horas mié

3,06 días mar 
2,22 horas mar
3,33 horas mar
6,67 horas mié
2,22 horas jue
614 horas jue

 

mi enzo Fin

n 05/01/0 mar 06/01
r 06/01/0 lun 12/01
n 12/01/0 jue 15/01
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e 30/01/0 mié 04/02
é 04/02/0 mar 10/02

10/02/09 v ie 13/02
r 10/02/0 mié 11/02
r 10/02/0 mié 11/02
é 11/02/0 jue 12/02
e 12/02/0 vie 13/02
e 20/11/0 mar 23/06

Predecesoras No

1/0 14;33 Pr
1/0 34 Pr
1/0 35 Pr
1/0 36 Pr
1/0 37 Pr
1/0 38 Pr
2/0 39 Pr
2/0 40 Pr

2/09 Pr
2/0 41 Es
2/0 41 Pr
2/0 44 Pr
2/0 45 Pr
6/0 Es

ombres de l os recursos

rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]

rogramador
studiant[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
rogramador[90%]
studiant[10%]
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