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Introducció

INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Aquest projecte neix de la idea de comercialitzar via Internet productes
de qualitat del camp directament a casa, abaratint costos i estalviant
intermediaris.
Aquesta empresa
té la idea de muntar una cadena pròpia de
comercialització de productes d’alta qualitat, un tipus de productes exclusius,
productes que anirien encarats a vendre a particulars, a petits comerços o bé a
restaurants.
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INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ
Arrel dels objectius plantejats anteriorment, se’m planteja l’opció de crear
un primer portal d’Internet per a comercialitzar productes. A priori, la idea no em
sembla dolenta, però si que la veig sense massa futur, doncs existeix molta
competència. De totes formes considero que és un repte per a mi, el meu
primer gran projecte, i m’il·lusiona pensar en aquesta idea, així que vaig decidir
de tirar endavant i desenvolupar un portal d’Internet per a dur a terme una
botiga on-line.
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TEMPORALITAT I PRESSUPOST
Temporalitat – Diagrama de Gant
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Pressupost
Compra del domini :
www.sefruits.com domini disponible per la compra.
Preu: 18 € durant el primer any natural i 18€ per les renovacions en cada any
consecutiu.

Lloguer del servidor :
Lloguer d’un servidor web dedicat amb direccions de correu del tipus
nom@sefruits.com il·limitades, amb l’opció de veure el correu des d’una pàgina
web en qualsevol ordinador.
- 900 MB d’espai al disc per allotjament de pàgines web.
- Suport per afegir Flash
- Suport per a base de dades.
Preu: 250 € mensuals .

Disseny web :
Aparença general de la pàgina web. Es presentaran diferents dissenys fins la
completa satisfacció per part de la direcció de Sefruits.
Una vegada es tingui un disseny adequat a les necessitats de l’empresa, es
crearà una animació de benvinguda al portal. Una vegada acabada l’animació,
es podrà pitjar sobre qualsevol dels enllaços web per accedir amb un idioma o
altre.
Els idiomes addicionals costaran 125 € cadascun; inclou la creació de directoris
especials per a cada un dels idiomes.
Preu: 700 €.
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Implementació web :
Programació: necessitem crear bases de dades, protegir les dades dels usuaris
i enllaçar amb una passarel·la de pago d’un banc (Banesto) per fer el
cobrament amb tarja.
Preu: 400 € creació de bases de dades, 500 € protecció de dades d’usuaris i
500 € passarel·la de pago.

Digitalització i optimització de totes les imatges per a publicar-les a Internet,
maquetació i programació (llenguatges HTML, CSS i JavaScript).
Preu: 900 €.

Alta en buscadors. Inclusió individualitzada als principals buscadors d’Internet
(Google, Terra, ...) i programació d’etiquetes (Meta) per a robots de búsqueda.
Preu: 90 €.

Publicació de tot el contingut, 0 €. Transmissió remota mitjançant un programa
(FTP).

Manteniment web :
Per poder fer un manteniment d’un portal d’aquestes característiques és
necessari un apartat intern que anomenarem Intranet, on podrem fer el
manteniment intern de tot el catàleg de productes (retocar, afegir, suprimir
productes, ....). Aquest apartat, és una pàgina web, apart del portal, on
l’administrador podrà, d’una manera fàcil i entenedora, retocar qualsevol dels
productes del portal (descripcions, imatges, estoc dels productes, ...), controlar
les comandes realitzades, pendents d’enviar, cobraments, ... Aquest portal
d’administració va ser implementat per l’estudiant Oscar Donisa.
D’altra banda, per tal de poder portar un manteniment de tot el que seria la
interfície del portal, el més adequat és una quota mensual.

Preu: 3.000 € Intranet i 200 € mensuals per al manteniment de l’aplicació.

TOTAL :

10.000 €
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ESTAT DE L’ART
TECNOLOGIES RELACIONADES
DISSENY :
Per tal de realitzar el disseny gràfic del portal, vaig haver d’utilitzar Adobe
Photoshop CS2, gràcies al qual vaig poder fer qualsevol tipus de modificació a
imatges, colors, etc. D’altra banda, pel que fa el tema de la intro del portal, la va
dissenyar un dissenyador extern, que segurament va utilitzar el Macromedia
Flash.
A l’hora de realitzar els prototips, vaig considerar que era millor fer-los a
llapis i paper, però en canvi la pròpia empresa volia uns prototips que
tinguessin més cara i ulls, així que exceptuant els primers, la resta de prototips i
presentacions les vaig dissenyar amb l’ajuda del Microsoft Office PowerPoint
2003.

EDICIÓ DE PÀGINES WEB :
Per tal d’implementar el propi portal, vaig utilitzar bàsicament un editor de
text, concretament el EditPlus Text Editor v2.11. Val a dir que també em vaig
ajudar del Programa de Macromedia Dreamweaver, que va ser molt útil per a
fer una primera estimació sobre com quedarien les pantalles.

PÀGINES WEB DINÀMIQUES :
Els llenguatges que s’han fet servir per implementar aquest portal són els
següents :
Php : És un llenguatge de programació utilitzat freqüentment per la
creació de continguts web amb els quals es pot programar les pàgines html i
els codis font. PHP és un acrònim recursiu que significa "PHP Hypertext Preprocessor" i es tracta d’un llenguatge utilitzat per la creació d’aplicacions per a
servidors o per la creació de contingut dinàmic per a llocs web.
S’utilitza en les pàgines web HTML per realitzar tasques i operacions en
el marc de l’aplicació servidor.
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Html : És un llenguatge de programació que s’utilitza per la creació de
pàgines web. Es composa d’una sèrie de comandes, que són interpretades pel
visualitzador o pel programa que utilitzarem per navegar per internet. En última
instància, és el visualitzador el que executa les ordres que conté el codi HTML,
de tal forma que un visualitzador pot estar capacitat per unes prestacions, però
no per a totes.
Així, podrem especificar que una pàgina tingui una imatge de fons o un
text parpadejant, però si el nostre visualitzador no està capacitat per a fer
aquestes tasques, no podrem comprovar-les.
CSS : Les fulles d’Estil en Cascada (Cascading Style Sheets), és un
mecanisme simple que descriu com es mostrarà un document en pantalla, o
com s’imprimirà o inclús com es pronunciarà la informació present en aquell
document a través d’un dispositiu de lectura. Aquesta forma de descripció
d’estils ofereix als programadors el control total sobre l’estil i format dels seus
documents.
CSS s’utilitza per donar estil a documents HTML i XML, separant així el
contingut de la presentació. Els estils defineixen la forma de mostrar els
elements HTML i XML. CSS permet als programadors Web controlar l’estil i el
format de múltiples pàgines Web al mateix temps. Qualsevol canvi en l’estil
marcat per un element en la CSS afectarà a totes les pàgines vinculades a
aquella CSS en la que aparegui aquell element.
Javascript : És un llenguatge orientat a les pàgines web amb una
sintaxis similar a la del llenguatge Java. El llenguatge va ser inventat per
Brendan Eich en l’empresa Netscape Communications, que és la que va
fabricar els primers navegadors d’Internet comercials.
S’utilitza en les pàgines web HTML per realitzar tasques i operaciones
en el marc de l’aplicació client.
AJAX : sigles de Asynchronous JavaScript And XML, és un terme que
descriu un nou apropament a utilitzar un conjunt de tecnologies existents
juntes, incloent les següents : HTML o XHTML, hojas de estilo (Cascading Style
Sheets o css), Javascript, el DOM (Document Object Model), XML, XSLT, y el
objeto XMLHttpRequest.
Quan es combinen aquestes tecnologies en el model Ajax, les
aplicacions funcionen molt més ràpid, ja que les interfases de l’usuari es poden
actualitzar per parts sense haver d’actualitzar tota la pàgina per complet. Per
exemple, a l’omplir un formulari d’una pàgina web amb AJAX es pot actualitzar
la part en la que s’escull el pais de residencia sense haver d’actualitzar tot el
formulari o tota la pàgina web sencera.
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BASE DE DADES :
Mysql : És un sistema d’administració per a bases de dades relacionals
(rdbms) que conté una solució robusta als usuaris amb poderoses eines multiusuari, solucions de bases de dades SQL (structured Query Language) multithreaded. És ràpid, robust i fàcil d’utilitzar.

A l’hora de crear la Base de Dades del portal, primer, vaig haver de
crear-ho tot per què funcionés localment, ja que l’aplicació no es va muntar al
servidor d’Internet fins passats uns 4 mesos de treball, aproximadament. Per a
fer això, vaig muntar i configurar un servidor apache, amb un motor mysql i el
mòdul de php (versió 5). Tot això ho vaig insta l·lar amb un paquet instal·lador
anomenat Vertrigo (versió 2.17), el qual, a part de portar els programes citats
anteriorment, també incorpora un programa anomenat phpmyadmin, que
serveix per a fer el manteniment de la Base de dades de manera ràpida i
senzilla.
A part d’aquests programes, vaig haver d’utilitzar un programa extra per
poder enviar correus electrònics, un servidor smtp; aquest software s’anomena
miniRelay server v0.9.77d.
Passats uns mesos, quan es va adquirir el servidor, es va configurar per
treballar amb el servidor ISS 6, de Windows 2003 Server, on se li va configurar
el mòdul de php, el servidor smtp, el servidor de FTP, configurar usuaris i
instal·lació i configuració del TPV Virtual de Banesto.
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ESTUDIS REALITZATS PER FER EL TREBALL
La veritat és que quan vaig iniciar aquest projecte, tenia molt recent les
classes de TAP i em van ajudar moltíssim a desenvolupar la connexió del html
amb la Base de dades (php), encara que vaig haver d’ajudar-me de
documentació trobada per d’Internet que em va acabar de deixar les coses més
clares.
Val a dir que per implementar aquest portal tenia els coneixements
suficients per fer-ho, encara que tenia una petita mancança, el disseny gràfic.
Fer tota la implementació gràfica d’un portal, decidir si fer-ho amb capes, amb
taules, amb css … aquí va venir un dels meus problemes i vaig haver de
recòrrer als meus tutors perque m’aconsellessin la millor manera de fer-ho,
encara que no fos la més fàcil, ja que el control de les capes (normals i flotants)
no és del tot fàcil per a un usuari amateur que implementa per primera vegada
un portal d’aquestes característiques i que rep la pressió del equip directiu de
l’empresa, així que després de veure exemples d’altres pàgines web
recomanades per professors de la UdL, vaig decidir implementar, contra tot
pronòstic, amb disseny de taules i css, però sense capes (div), ja que fer-ho
d’aquesta manera em suposava perdre menys temps a l’hora de crear les
diferents pantalles del portal.
Realment, la millor manera d’implementar-ho era fent servir capes, ja
que quan vaig acabar el portal i vaig iniciar l’actualització amb Ajax, allí vaig
canviar l’estructura del portal incorporant-hi capes i vaig descobrir que tot era
més fàcil, però em va costar una mica de temps dissenyar-ho, temps del qual
no disposava en els inicis del portal.
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ALTRES TREBALLS SIMILARS
Està clar que per realitzar un portal de venda de productes, què podia
anar millor que analitzar una mica la competència de la xarxa; en aquest cas,
vaig decidir estudiar els portals que vaig creure més importants i que em
podrien ajudar a dissenyar el de Sefruits.
Portals de la competència :
www.carrefour.es
www.elcorteingles.es
www.mercadona.es
www.capraboacasa.com
Evidentment no podia comparar Sefruits amb grans empreses com
carrefour o el corte inglés, però sí és veritat que el seu contingut em podia
ajudar a dissenyar el meu.
Els portals citats anteriorment comparteixen una característica comú: la
llista de la compra; aquesta llista sempre estava present a la pantalla, així
l’usuari sempre sabia què havia comprat i què no.
A part d’aquesta característica comú també en tenen una altra, i és la
manera d’entrar al portal, ja que sempre s’ha d’entrar el nom d’usuari i
contrasenya (si ja ha comprat alguna vegada) o bé el codi postal. La veritat es
que jo buscava una entrada al portal molt més fàcil, és a dir, simplement amb
selecció d’idioma i prou i, sobretot, per a que qualsevol tipus d’usuari (registrat
o no) pogués veure tot el portal i comprar.
Carrefour i el corte inglés són menys intuïtives que mercadona i caprabo,
així que no em van servir de massa, però en el portal de mercadona em va
agradar força una cosa, i és que al principi de tot explica com fer una compra,
des de l’inici (selecció de productes) fins al fi (pagar la comanda). Caprabo
també té una explicació de com fer una comanda, però ho explica amb 3
imatges, més o menys clares, però no tant com l’explicació de mercadona. De
caprabo em va agradar més la distribució del catàleg de productes i la llista
dels productes, tenint sempre una breu descripció i podent veure la imatge i
ampliar-la.

13

Bloc de finalització

DESENVOLUPAMENT
GESTIÓ DEL PROJECTE
- Disseny estructural de la pròpia empresa i totes les seves funcions.
- Disseny de prototips de paper i jocs de proves amb els prototips i
possibles usuaris del portal.
- Disseny del portal Sefruits i de la seva Base de dades.
- Implementació del portal Sefruits.
- Integració de css al portal i posterior configuració d’idiomes.
- Integració del TPV virtual al portal Sefruits i Administració i configuració
del servidor
- Reconfiguració del catàleg de productes.
- Actualització del portal a llenguatge AJAX.
- Documentació.
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ANÀLISI DE REQUERIMENTS
El primer que calia fer era preparar el propi funcionament de l’empresa
(es mostra en l’organigrama 1). Sefruits es va crear per a ser una completa
empresa, és a dir, que fos una empresa autosuficient i que tingués diferents
aplicacions informàtiques per a poder controlar tot el procés de compra del
portal, des del seu inici (compra en el portal d’internet) fins al seu fi (el
transportista porta la comanda a casa del client.

CLIENT PARTICULAR
-DESDE CASA

ENTORN WEB

CENTRES PRODUCTIUS

-ES REALITZA LA COMANDA-

-ES PREPARA LA COMANDA-

TRANSPORTISTA
-ES REALITZA LA COMANDA-

Organigrama 1

Tenint clar l’organització, el que calia fer era crear uns primers prototips
per a tenir una idea general del funcionament.

Prototip 1: “ Entorn Web - Clients Particulars ”
L’entorn web és el 1er pas de la cadena de compra i una de les més
importants per a Sefruits. Vaig dissenyar un prototip bàsic per a poder plasmar
les idees que em va plantejar la pròpia empresa i les que ja tenia jo. Va ser un
prototip molt bàsic en el sentit de que no tenia cap tipus de disseny, sinó
simplement poder veure una mica el procés de compra a grans trets (el catàleg
de productes, els productes, la llista de la compra, la zona per registrar
usuaris,...).
Per veure aquest prototip, veure a l’annexe de prototips, prototip 1.
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Prototip 2: “ Centres Productius – Preparació de la comanda ”
Per veure aquest prototip, veure a l’annexe de prototips, prototip 2.

Prototip 3: “ Transportista – Realització de la comanda ”
Per veure aquest prototip, veure a l’annexe de prototips, prototip 3.
Després de tenir una primera visió sobre el que seria el portal de Sefruits
(Prototip 1), vaig anar modificant-lo, posant combinacions de colors i buscant
possibles imatges per a fer el prototip més real, fins arribar a tenir un prototip
(Prototip 4) preparat per a que el provessin futurs models d’usuaris del portal.
Aquest prototip va estar provat i enregistrat a la universitat de Lleida,
gracies als professors Toni Granollers i Rosa Gil, que van estar supervisant la
prova en tot moment.

Prototip 4: “ Entorn Web - Clients Particulars ”
El joc de proves que es va realitzar a la UdL consistia en que l’usuari
realitzes una sèrie de tasques, prèviament marcades, i observar com executava
la compra, si li era molt difícil, què li entrava primers pels ulls ...
Podem veure el vídeo enregistrat per la UdL a la direcció :
http://griho2.udl.es/mpiua/ejemplos/Video_Avaluacio_Prot_%20Paper/EvalProt
Papel.html

Tot seguit podem veure algunes imatges de la gravació :

Part del material emprat en el joc de proves (prototip de llapis i paper)
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Explicant a l’usuari el funcionament de la prova

Buscant la següent pantalla escollida per l’usuari
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L’usuari ha d’omplir les cases amb llapis, ja que no hi ha teclat ...

Fi de la prova
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Les tasques que els usuaris van realitzar van ser les següents :
1.- Comprar olives negres.
2.- Comprar 5kg de pomes.
3.- Eliminar de la compra les olives negres.
4.- Comprar olives farcides.
5.- Finalitzar la compra (pagar amb tarja bancària).
Durant el transcurs del joc de proves, vaig anar agafant anotacions sobre
com reaccionaven els usuaris a les diferents pantalles que ana ven veien i que
jo (que feia de màquina) els hi mostrava.
Després de finalitzar el joc de proves amb el prototip 4, vaig poder
destacar varies coses a millorar :
-

La cistella de la compra no quedava massa clara.
Al formulari de registre potser hi havia massa dades.
S’hauria d’anunciar que el fet de registrar-se és totalment gratuït.
Les lletres de tot el portal s’haurien de poder adaptar tot depenent de
la persona que l’utilitza; poder fer més gran o més petita.
Explicar els passos que s’han de fer per a fer una compra.
Podria haver un botó d’ajuda per saber en tot moment on som i què
podem fer.
El botó de “login” no queda clar.
Les unitats dels productes no queden clares (kg, litres,...).
Potser, després de comprar un producte, s’hauria de carregar una
altra pantalla diferent a la que s’ha visitat prèviament.

Per veure aquest prototip, veure a l’annexe de prototips, prototip 4.
La veritat és que, fins que no vaig realitzar el joc de proves, no era
conscient dels problemes que em vaig trobar després, vaig donar moltes coses
per sabut i realment vaig poder confirmar que el fet de fer un joc de proves a
diferents usuaris sobre paper, ajuda moltíssim al programador per a facilitar la
seva feina i conèixer millor les necessitats del futurs usuaris, cosa que sense
fer aquesta prova no ho hagués sabut.
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DEFINICIÓ DE PERFILS D’USUARIS
Per tal d’obtenir un bon funcionament del nostre portal, vaig utilitzar la
tècnica “Persones” per la creació de possibles personatges i objectius.
•

Personatge 1 : Antònia Gonelles, Ama de casa.
Descripció :

L’Antònia té 58 anys i no té massa estudis; només va fer primària, ja que
els seus pares no tenien recursos econòmics per a que ella pogués estudiar i
es va posar a treballar amb 14 anys.
Ella és una persona molt treballadora que ha de pujar a 2 nens, un de 13
anys i un altre de 19. La seva motivació és lluitar pel futur dels seus fills, ja que
és l’únic que li queda, ja que el seu marit va morir ja fa 10 anys.
Antònia no sap fer funcionar un ordinador; podríem dir que quasi mai
n’ha fet servir un, però li agradaria molt connectar-se a Internet i mirar coses, ja
que els seus fills li diuen que hi ha moltes coses interessants, com per exemple
milers de receptes de cuina, cosa que a la Antònia li agradaria veure.
Objectiu :
Trobar de manera ràpida i fàcil qualsevol tipus de recepta de cuina atractiva, ja
que està cansada de sempre preparar el mateix i li agradaria innovar.

•

Personatge 2 : Josep Roure, Pagès.
Descripció :

En Josep és un senyor de 60 anys que tota la vida ha estat al treballant
al camp. Des de molt petit ajudava al seu pare a plantar patates i gairebé no va
estudiar, ja que no li agradava gens.
En Josep s’ha fet gran i els seus fills no volen continuar l’ofici i ell ja està
cansat de lluitar per 4 pessetes a l’hora de vendre la seva fruita; a ell no
l’importa treballar 12 hores al dia, al contrari, aquesta manera de viure li
agrada, el contacte amb el camp el fa estar viu, però tanta competència li fa
malvendre la seva fruita.
Aquest senyor, com es molt lògic, l’ordinador no el coneix; sap que és
perquè n’ha comprat un pels seus fills, però ell no sap ni com funciona el ratolí.
Objectiu :
Vol trobar una solució per a poder vendre la seva fruita sense haver de
fer gran cosa; sap que hi ha alguna possibilitat de trobar aquesta manera a
Internet, però no sap on trobar-la ni com fer-ho.
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•

Personatge 3 : Jordi Graus, empresari.
Descripció :

En Jordi és un empresari de 38 anys que té a les seves esquenes un
bon currículum acadèmic; principalment, ell es dedica a comprar i vendre
productes del camp per tot el mon. Va començar explotant les finques dels
seus pares i ara ja té les seves pròpies cooperatives.
Ell és una persona molt ocupada que no té massa temps per perdre, ja
que a part de la fruita , mou molts altres negocis de borsa; per tant, podem
veure que és una persona que es passa la major part del dia davant d’un
ordinador connectat a Internet.
Objectiu :
Com sempre, al Jordi li agrada estar al dia sobre qualsevol tipus d’oferta
o de demanda que hi pot haver sobre qualsevol tipus de productes relacionats
amb el camp i l’interessa saber on poder comprar i vendre a gran escala.
•

Personatge 4 : Pau Badia, empresari.
Descripció :

En Pau és un senyor de 42 anys que té una petita botiga de barri on ven
tot tipus de fruita a la gent del barri; té un nivell Basic d’estudis.
Ell s’adona que cada vegada la fruita està més cara i ha de competir
contra les grans superfícies, cosa que li costa molt perquè no pot competir
contra els seus preus ni contra els seus productes.
L’únic que té és la confiança dels seus clients de sempre, però sap que
no pot viure sempre així. Necessita trobar els productes el més barats possible
i de bona qualitat.
En Pau disposa d’un ordinador a la botiga que l’ajuda a fer més fàcil la
comptabilitat; de tant en tant, mira les noticies per Internet i poca cosa més, ja
que no sap quines pàgines visitar.
Objectiu :
Trobar un lloc on pugui comprar la fruita el més barata possible i de bona
qualitat per poder incrementar les vendes de la seva botiga.
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•

Personatge 5 : Gerard Casas, telefonista.
Descripció :

En Gerard és un noi de 27 anys que treballa de telefonista; ell va
estudiar un mòdul d’informàtica, però va veure que la informàtica no era lo seu i
no el va acabar, encara que sempre que té temps lliure, es passa hores davant
la pantalla del seu ordinador consultant coses, dades del banc, compra
articles,….
Objectiu :
Al Gerard li agrada comprar per Internet, però sempre d’una manera que
cregui que es fiable; normalment compra per Internet de pàgines on amics seus
han comprat prèviament o que es vegin pàgines fiables al 100%, ja que ell sap
que les estafes estan presents cada dia més.
•

Personatge 6 : Sílvia Oto, periodista.
Descripció :

La Sílvia té 33 anys i ha estudiat periodisme i actualment treballa en un
diari de la capital, on s’encarrega de coordinar la secció d’esports.
Ella és una persona molt ordenada, molt culta, treballadora, és una
persona que quan compra, compara els preus una vegada darrera una altra; no
li agrada malgastar res, així que ella sempre busca el millor producte al millor
preu, encara que no és perquè ella vagi justa de diners, ja que no és el cas.
Problemes informàtics no n’ha tingut mai, ja que des del primer dia ha fet
anar un ordinador, ja que per la seva feina era un requisit importantíssim.
Objectiu :
La Sílvia vol estalviar en tot, així que li agrada comparar els preus abans
de comprar res, sigui un moble, sigui una ampolla de vi, sigui el que sigui.
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•

Personatge 7 : Pere Ribelles, programador.
Descripció :

En Pere és un home de 45 anys solter que degut al seu treball està tot el
dia fora de casa; ell treballa de programador en una oficina i entre setmana no
té temps de fer res més que treballar i quan arriba el cap de setmana descansa
i disfruta del seu temps lliure anant a la muntanya a practicar escalada amb els
amics.
En Pere coneix perfectament Internet i els seus avantatges i
desavantatges, així que sempre aprofita aquesta eïna per fer les seves
compres des de l’oficina, ja que és l’única manera de poder disposar sempre
del que necessiti sigui quan sigui.
Objectiu :
Poder comprar per Internet tot allò que necessiti a bon preu.
•

Personatge 8 : Maria Griño, cuinera.
Descripció :

La Maria té 53 anys i viu en un poblet de muntanya, on porta tota la vida
treballant de cuinera en una casa de colònies del poble. Ella viu sola, ja que els
seus fills ja són grans i viuen pel seu conte.
La Maria és una dona de poble, que sempre ha comprat a les típiques
botiguetes de barri ja que degut a la seva pèrdua de visió parcial, no pot
conduir per anar a la ciutat, on tindria més varietat a l’hora de comprar
qualsevol cosa.
Ella és una persona que té estudis bàsics i algun que altre curset de
cuina que va fer abans de tenir l’accident. Els seus fills la van a veure de tant
en tant i li porten coses que no pot obtenir del poble, però la Maria voldria
trobar una solució per poder tenir més varietat de productes a l’hora de fer la
compra.
La Maria sap que una solució seria fe la compra per Internet, però ella
desconeix on anar i com fer-ho.
Objectiu :
La Maria vol poder comprar qualsevol producte que necessiti d’una
manera fàcil a distància, ja que ella no es pot desplaçar. A la vegada, si trobés
un sistema de compra a distància que li agradés i que fos molt visual, voldria
poder fer comandes grans per a la cuina de la casa de colònies.
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DESENVOLUPAMENT
1era Implementació del portal Sefruits
Després de varies reunions amb l’equip directiu de Sefruits, em
decideixo a fer una primera implementació del portal per a poder fer-nos una
idea del que podria ser.
Primerament, vaig dissenyar
una petita pantalla de “benvinguda”,
ja que era important tenir una
pantalla prèvia al portal on poder
escollir el idioma (veure Figura 1.1). En
aquesta implementació no vaig
implementar cap traducció d’idiomes,
ja que era més el fet de tenir-ho
simplement en compte per més
endavant poder implementar.

Figura 1.1

Al ser la primera implementació, vaig decidir desenvolupar el portal amb
html i l’ajuda de taules. Vaig crear diferents funcions amb php per a poder
controlar les parts del portal que podrien anar canviant tot depenent de l’estat
de l’usuari (usuari registrat, usuari comprant, ...).
Vaig partir la pantalla en diferents parts : part de capçalera, part de
validació, part del propi cos del portal i part inferior ( veure Figura 1.2).

Figura 1.2
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En la part de la capçalera, dissenyo simplement una petita botonera, on
la idea és que hi vagi tot d’enllaços d’informació per l’usua ri (informació sobre la
pròpia empresa). Aprofitant aquests enllaços, vaig implementar-hi l’opció de
poder registrar-se al portal (veure Figura 1.3).
En aquesta opció simplement
vaig decidir no filtrar més que valors
com el nom d’accés, que no podia
ser un que ja existís a la BD, o bé
que el camp clau coincidís amb el
camp confirmació de clau; tots els
camps
del
formulari
eren
obligatoris. Al final del procés de
registre, el sistema enviava un
correu electrònic a l’administrador
del sistema informant de la nova
alta del registre, així com també
s’informava, mitjançant un altre
correu electrònic al propi usuari,
que el registre s’havia efectuat amb
èxit i se li feia enviar les dades que
havia complimentat al formulari.
Figura 1.3

Estava clar que el portal havia de tenir un lloc on l’usuari pogués entrar
com a usuari registrat, així que aquest va ser el següent pas; vaig dissenyar
una petita casella on, mitjançant un nom d’usuari i contrasenya introduïts per
l’usuari, el sistema buscava aquell nom d’usuari i contrasenya a la BD users per
a poder concedir entrar com a usuari registrat o no; si l’usuari estava introduït a
la BD, es creava una variable de sessió anomenada usuari que em servia per a
comprovar en tot moment si es tractava d’un usuari invitat o registrat. En
aquesta implementació solament es podia simular una compra si s’entrava al
portal com a usuari registrat, sinó no es podia comprar res de res; més
endavant veurem que una persona havia de poder comprar inicialment sense
ser usuari registrat.
Les següents figures ens mostren els canvis de la casella de la validació
de l’usuari, és a dir, si un usuari entrava al portal, el primer que veuria és la
Figura 1.4, “ Validació d’usuari ”; si aquest introduïa el seu nom d’accés i la
seva contrasenya i no eren vàlids, la casella canviava mostrant la Figura 1.5;
d’altra banda, si el nom d’accés i la contrasenya eren vàlids, la casella de
validació canviava a la Figura 1.6.
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Figura 1.4

Figura 1.5

Figura 1.6

La part del cos del portal és la part central, es podria dir que la més
significativa. Havia d’haver algun lloc al portal on poder penjar noticies,
ofertes,... i aquest va ser l’escolli’t. En un principi, vaig dissenyar unes taules
als laterals per poder veure aquestes possibles noticies u ofertes i vaig deixar la
part central per a poder fer la carga de productes. En aquesta implementació
encara no s’havia dissenyat una estructura correcta del catàleg de productes,
així que simplement els productes es llistaven directament, no hi havia catàleg
( veure Figura 1.7).

Figura 1.7

Una vegada l’usuari escollia un producte que desitjava comprar, se li
mostrava una pantalla amb el preu del producte i una breu descripció, al igual
que un desplegable per a que pogués triar la quantitat de producte a comprar;
acte seguit, si s’acceptava, aquets producte quedava introduït a la taula
inci_subcomanda, on s’emmagatzemava l’identificador del client, el nom del
producte, la quantitat de producte a comprar i el seu preu ( veure Figura 1.8).
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Figura 1.8

Per tal de poder veure la nostra cistella de la compra, a la part de
validació, si entravem com a usuari registrat canviava i allí teníem dos botons,
un per desconnectar-nos del sistema i un altre per a poder veure la nostra
cistella. En tot moment, l’usuari que anava comprant podia veure la seva
cistella, però prèviament havia de pitjar a sobre d’un botó per veure-la, cosa
que més tard es va comprovar que no podia funcionar d’aquesta manera ( veure
Figura 1.9).

Figura 1.9

27

Bloc de finalització
A la cistella de compra, a part de veure el productes que un havia
comprat, estava clar que també podia eliminar qualsevol producte que havia
introduït a la cistella i que ja no el volia adquirir.
Per últim, la part inferior del portal estava pensada per a introduir uns
enllaços d’explicació de termes fiscals i polítiques d’empresa, així com la
informació de contacte i un petit comptador de visites; aquest comptador
s’executava quan un usuari era invitat, és a dir, no existia sessió usuari, i el que
feia era obrir un fitxer anomenat numero.dat, on allí hi havia el total de visites
realitzades, agafava el contingut d’aquest fitxer, l’incrementava amb 1 i escrivia
el total per pantalla per a que l’usuari pogués veure el total de visites
realitzades.
En aquesta primera implementació, la finalització de la compra no va
estar implementada, ja que el que interessava era fer-se una primera idea del
portal i així ho vaig fer, encara que era evident que el que s’havia de fer en breu
eren els diferents prototips, amb llapis i paper, i fer diferents jocs de proves a
diferents tipus d’usuaris del portal (aquesta opció no va ser del tot aprovada
des de la pròpia direcció de Sefruits, encara que després van poder observar lo
important que és).
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1era Actualització del portal Sefruits

Després de varies proves amb prototips de paper i de diferents trobades
amb el dissenyador gràfic, em disposo a actualitzar el portal.
Primer de tot, vaig aplicar el primer canvi gràfic important, és a dir, la
pàgina d’entrada, la selecció d’idioma (veure Figura 2.1).

Figura 2.1

Estava clar que la primera pàgina havia de portar una selecció d’idioma,
cosa que ja s’havia preparat a la implementació anterior, però no se li va donar
cap mena de disseny. Aquesta selecció d’idioma, internament funciona de la
manera següent: depenent de l’idioma seleccionat, es crea una variable de
sessió que guarda el contingut d’aquell idioma; aquest ens serveix per poder
carregar uns fitxer específics (per exemple, si seleccionem català utilitzarà el
fitxer cos_cat.php, però si seleccionem castellà, utilitzarà el fitxer cos_esp.php)
que contenen el valor de les variables que s’utilitzen per mostrar els texts del
portal; d’altra banda, la variable de sessió també ens serveix per a carregar un
tipus de taules de la BD (per exemple, si seleccionem català utilitzarà la taula
cataleg_cat, però si seleccionem castellà utilitzarà la taula cataleg_esp).

Una de les grans millores d’aquesta actualització va ser el catàleg de
productes; realment va ser la pròpia creació. S’havia de buscar una manera de
mostrar ordenadament tots els productes del portal, i això és el que vaig fer;
vaig crear una família de productes.
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La primera classificació que vaig fer va ser la d’un catàleg de productes;
del catàleg de productes penjava un subcatàleg de productes; de cada
subcatàleg de productes penjava una classe de productes; de cada classe
penjava una subclasse de productes de la qual, finalment, penjave n tots els
productes del portal d’idioma ( veure Figura 2.2 i Figura 2.3).
La creació d’aquest menú de productes no va ser senzilla, ja que fins a
l’últim moment no es sabia quin tipus de productes s’arribarien a vendre, així
que la classificació va venir marcada, principalment, a partir del catàleg de
productes dels tres principals proveïdors de Sefruits. Gràcies a ells, vaig poder
confeccionar tota la jerarquia de productes, deixant sempre la possibilitat de
poder augmentar qualsevol de les famílies de productes.
D’altra banda, la col·locació del menú no va ser massa complicada, ja
que l’empresa i jo varem coincidir que la millor posició era amb horitzontal, a
una altura similar a la dels ulls de l’usuari (al prototip de llapis i paper, no era
del tot funcional el menú a la vertical esquerra del portal).

Figura 2.2

Figura 2.3

Va ser una feina una mica feixuga, ja que com fins al final no es va tenir
del tot clar quins eren els productes a vendre vaig haver crear la taula classe i
subclasse, per així poder prevenir possibles ampliacions de catàleg.
Una de les altres modificacions que vaig fer del 1er prototip va ser la de
tenir sempre present la llista de la compra; mentre un usuari navegués pel
portal consultat tot tipus de productes, havia de veure fàcilment la seva cistella
de compra, mancança que vaig observar i modificar tal i com podem veure en
les figures anteriors i la 2.4 i 2.5.
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Figura 2.4

Figura 2.5

Una vegada l’usuari havia realitzat la seva llista de la compra, arribava el
moment de finalitzar la compra i aquest va ser el meu següent moviment ( veure
Figura 2.6). La cosa estava clara, l’usuari podia escollir entre diferents tipus de
pagament, amb transferència bancària, amb contra reembolsament o bé amb
tarja bancària (implementació que vaig realitzar al següent prototip, ja que en
aquestes altures encara no teníem el TPV contractat, així que simplement vaig
implementar la pantalla final de compra amb transferència i contra
reemborsament, que era una mateixa pàgina amb el contingut una mica variat).
A part d’escollir la forma de pagament, l’usuari també havia d’escollir
l’horari d’entrega (definit en tres opcions) i les dades d’enviament, si eren les
mateixes que les de facturació. Aquesta opció (la de dades d’enviament) podia
fer variar el cost total de la comanda, ja que si el codi postal estava dins la taula
codigo de la BD tenia un preu diferent (no es cobrava suplement en el
transport). A part de tot això, el preu final també podia variar segons el pes de
compra (pes que estava guardat a la taula llista_compra), ja que de cada
producte coneixíem sempre el seu pes.
Finalment, quan l’usuari complimentava correctament totes les dades del
formulari final, se li presentava per pantalla un escrit amb les instruccions que
havia de fer per finalitzar la comanda de Sefruits i realitzar el pagament de la
compra a un entitat bancària o bé contra reemborsament, però internament,
creava un nou registre de dades a la taula comanda amb les dades de la taula
llista_compra i creava tantes insercions a la taula subcomanda com productes
tingues la compra.
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Figura 2.6
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Figura 2.7

Figura 2.8

Finalment, en aquest prototip
es va pensar que hi havia d’haver
algun lloc on l’usuari ja registrat
pogués modificar les seves dades i
poder veure totes les compres
realitzades. La millor opció que es va
trobar va ser la de canviar l’espai de
registre (veure Figura 2.7) per un botó
d’accés a una part privada del propi
usuari (veure Figura 2.8); en aquest cas,
el botó “Intranet” donava accés a la
part privada, on el menú que es
mostrava el catàleg de productes,
canviava i es mostrava el menú
d’opcions per l’usuari que, en aquest
prototip, solament contava amb l’opció
de modificar les dades de l’usuari
( veure Figura 2.9), però ja es va pensar
en afegir l’opció de consulta de
compres realitzades.

Figura 2.9
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2ona Actualització del portal Sefruits
Després de mesos de treball i d’intermitents trobades amb el
dissenyador, per fi arribem a trobar el disseny definitiu. Es va decidir d’eliminar
la marca de “el fruiter” (marca de productes), amb la que s’estava treballant des
d’un bon principi, per a treballar i promocionar la marca “Sefruits” (nom de la
pròpia empresa).; així que, tant la interfície d’entrada inicial (veure Figura 3.1)
com la capçalera del propi portal es va haver de canviar per aplicar el nou
logotip corporatiu (veure Figura 3.2).

Figura 3.1

Figura 3.2
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Tal i com podem veure a la Figura 3.2, la pantalla d’inici es va tornar a
dissenyar aplicant les noves idees aportades pel dissenyador i introduint un nou
menú sota de la capçalera, on hi vaig col·locar tota la informació suplementària
que podia interessar a tot el qui visités el portal.
Per una altra banda, també es va canviar
l’estètica i comportament del catàleg de
productes,
introduint
una
pantalla
d’informació sobre el catàleg escollit ( veure
Figura 3.3) abans de mostrar les classes del
catàleg seleccionat (veure Figura 3.4), si ni
tenia, o bé mostrar directament el llistat de
productes ( veure Figura 3.5).

Figura 3.3

Figura 3.5

Figura 3.4

La pantalla de mostra de productes es va canviar simplement afegint-hi
una imatge de producte, una breu descripció i el seu preu (dades que es
trobaven emmagatzemades a la taula productes_cat, productes_esp o
productes_eng, tot depenen del idioma escollit a l’inici), a part d’una caixa de
text per introduir la quantitat de producte a comprar, que va ser canviat pel
desplegable que hi havia a l’anterior prototip, ja que era molt poc pràctic. Com a
valor afegit, el color del fons de cada producte podia canviar si els productes
eren de catàlegs diferents, per exemple, a la Figura 3.5 podem observar que son
productes del catàleg de “fruites i verdures”, però a la Figura 3.6 podem apreciar
que el color canvia, ja que s’està llistant un producte del catàleg de “Begudes”;
un altre exemple seria el que podem observar a la Figura 3.7.
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Figura 3.6

Figura 3.7

Continuant amb la nova implementació de la pantalla de productes, vaig
afegir el control d’estoc dels productes, ja que era una cosa molt important a
tenir en compte; vaig crear la taula stock_productes, on guardava, de cada
producte, el seu estoc inicial, el estoc actual i el provisional, és a dir, que quan
algú volia comprar un producte sempre es comprovava si havia estoc
provisional, ja que si més d’un usuari estava connectat al portal i havia comprat
producte, decrementava el estoc provisional, ja que si al final no comprovava
res, al caducar la seva sessió o tancar el portal, tornava a incrementar el estoc
provisional d’aquest producte. Per acabar de controlar perfectament el estoc
dels productes, al pitjar sobre el botó de comprar, el sistema comprovava si hi
havia estoc provisional, i si no n’hi havia, saltava un missatge informant a
l’usuari (veure Figura 3.8); si tot era correcte i es podia comprar, s’afegien els
nous productes a la llista de la compra ( veure Figura 3.9).

Figura 3.8

Figura 3.9

Tal i com es mostra a la Figura 3.9, per poder finalitzar la compra
simplement amb pitjar sobre el botó de finalitzar l’aplicació ens enviava a una
pantalla on ens mostrava un resum de la comanda a realitzar i on també es
podia modificar les quantitats dels productes o bé continuar comprant, però si
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un es decidia a finalitzar la comanda, prèviament havia d’entrar com a usuari
registrat o bé registrar-se; el sistema avisava que l’usuari s’havia de registrar
per a finalitzar la comanda ( veure Figura 3.10), cosa que ja estava controlada amb
l’antic prototip, però per posar les coses més fàcils als usuaris, després de
treure per pantalla l’avís del registre d’usuaris, es carregava automàticament la
pàgina del registre d’usuaris ( veure Figura 3.11). i, acte seguit, després de
complimentar correctament totes les dades del formulari, mostrava de nou la
pantalla on erem des d’un principi, al resum de la comanda, on ara sí ja es
podia accedir a l’últim pas de la realització de la comanda, al formulari de
finalització.

Figura 3.10

Figura 3.11
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Un cop validades les dades del formulari de registre, s’arribava a la
finalització de la compra, pantalla molt similar a la de l’antic prototip,
simplement que hi vaig afegir dos modalitats noves de pagament, pagament
amb Tarja Visa o amb Garantia de Satisfacció. Aquesta última modalitat va ser
introduïda per a poder comprar una sola unitat de qualsevol de les ofertes i no
pagar-la fins que el client rebés la comanda, la degustés i després fes
l’abonament de la compra per transferència bancària; aquest tipus de
pagament solament es podia triar si era la primera vegada que l’usua ri
comprava al portal.
La forma de pagament amb Tarja Visa ja va ser un tema més complicat,
ja que vaig haver de configurar el servidor web per a executar el TPV ( veure
manual d’usuari del TPV de Banesto a l’annex TPV), que en aquest cas era el TPV de
Banesto; simplement si l’usuari escollia la forma de pagament de Tarja Visa, es
cridava a una web del propi banc, amb el logo corporatiu i colors de Sefruits, on
l’usuari emplenava les dades necessàries per la compra i, si tot era correcte,
ens retornava automàticament al portal de Sefruits amb la referència bancària
tramitada (la Figura 3.12 és una simulació feta amb Photoshop de la pantalla real del TPV, ja
que a causa de no estar el portal actiu, no podia fer un bolcat de pantalla del TPV real).

Figura 3.12
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Una vegada finalitzada la compra, es mostrava una pantalla amb la
informació de la compra efectuada, tot depenent de la forma de pagament
escollida (a la Figura 3.13 es mostra la pantalla final de compra executada amb la forma de
pagament de transferència bancària).

Figura 3.13

Amb la comanda ja finalitzada, internament s’enviava un correu
electrònic a l’administrador del sistema informant de la creació d’una nova
compra i al client se li feia arribar el seu número de comanda i, si feia falta, ja
se li enviava la seva factura pertinent, és a dir, solament si s’havia pagat amb
taja de crèdit , sinó solament es generava l’albarà pertinent. Tots dos fitxers de
compra es creaven amb format .pdf, tenint així asociats dos fitxers per
comanda, factura.pdf i albara.pdf .
D’altra banda, tal i com podem observar a la Figura 3.13, sota del menú
del catàleg de productes, es mostrava una barra d’opcions per als usuaris
registrats perquè així poguessin modificar les seves dades personals (veure
Figura 3.14) o bé consultar les comandes realitzades a Sefruits ( veure Figures 3.15 i
3.16).
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Figura 3.14

Tal i com podem observar a
la Figura 3.15, l’usuari podia
saber en tot moment l’estat
de les seves compres, si una
comanda ja esta pagada o
no, enviada,... i, a més a
més, pitjant sobre el número
de comanda que volguéssim,
l’usuari podia veure un
resum de la comanda en
concret i veure totes les
dades relacionades amb ella,
ja sigui el preu de la compra,
quan es va realitzar la
comanda o bé les dades
d’enviament ( veure Figura
3.16).

Figura 3.15
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Figura 3.16

D’altra banda, es va decidir crear un menú per donar informació als
usuaris que entressin al portal; aquest menú varem decidir que l’únic lloc on es
podia col·locar era just sota de la capçalera del portal, ja que sinó podien
quedar fins a quatre menús massa junts (menú d’informació, menú de catàleg
de productes, menú de subcataleg de productes i menú d’opcions d’usuari).
Així doncs, es va crear el menú d’informació amb els següents apartats: Què és
Sefruits?, Notícies de premsa, recomanacions gastronòmiques, Newsletter i
Enllaços.
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Tal i com podem veure a la Figura 3.17 ,
l'opció Què és Sefruits? simplement
era per donar una mica d’informació
sobre la pròpia empresa Sefruits.

Figura 3.17

L’opció Notícies de premsa va
ser una opció per a donar més
informació del portal a tots els
usuaris,
ja
sigui
amb
publicacions de diaris com
entrevistes a la radio ( veure
Figura 3.18 ).

Figura 3.18
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Figura 3.19

Aquesta novetat que podem veure
a la Figura 3.19, recomanacions
gastronòmiques, va estar pensada per
a crear una mica de comunicació
entre els usuaris del portal, per a
que qui ho desitges pogués
compartir amb tothom qualsevol
recepta, si pogués ser relacionada
amb algun producte del propi
portal.
Com podem veure, aquesta pàgina
es dividia amb dos parts; la primera
era un llistat de totes les receptes
introduïdes a la taula receptes de
la BD, receptes de gent que havia
entrat al portal havia volgut
compartir. Tal i com es mostra a la
Figura 3.20, si un pitjava sobre un
títol d’una recepta o bé sobre
l’opció +info de la recepta en
concret, es mostrava una pantalla
superposada on es mostrava la
recepta al complet (molt semblant a
la pantalla de mostrar al detall un
producte).
La segona part de lla zona de
Recomanacions
gastronòmiques
era un simple formulari per a enviar
receptes; quan un usuari omplia tot
el formulari i ens enviava la
recepta, acte seguit es notificava
l’acció amb un correu electrònic
cap a l’usuari donant-li les gràcies i
un altre correu a l’administrador del
portal informant de la nova recepta
enviada. Aquesta nova recepta no
es publicava directament, ja que
s’havia de comprovar que no fos
una recepta absurda, així que tal i
com s’enviava la nova recepta,
s’introduïen totes les dades a la
taula receptes_provisionals
on
més tard, si es donava per vàlida,
es publicaria a la taula receptes per
així pogués ser mostrada al portal.

Figura 3.20
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L’apartat de Newsletter ( veure
Figura 3.21) va ser creat per a
poder donar informació mensual
a l’usuari de totes les novetats
que s’hi podrien trobar al portal.
Si un usuari que estava
navegant
volia
consultar
qualsevol newsletter, ho podia
fer simplement pitjant sobre el
link que desitgés veure en aquell
moment ( veure Figura 3.22), o bé
també tenia la possibilitat de
rebre
automàticament
els
newsletters
per
correu
electrònic; per això, simplement
s’havia de omplir la casella de
Email i enviar; una vegada
executat,
s’enregistrava
el
correu a la taula newsletter de la
BD i es notificava a l’usuari amb
una correu electrònic que
formava part d’un llista de
distribució d’informació sobre
Sefruits.

Figura 3.21

Figura 3.22
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Ja per acabar amb el menú
d’informació del portal, es va crear
l’apartat Enllaços ( veure Figura 3.22).
Com tota pàgina web, l’apartat
d’enllaços estava dedicat a mostrar
enllaços de col·laboradors, socis, ...

Figura 3.23

Per acabar amb la implementació del portal, l’últim que faltava era la
barra de sota de tot, lloc on es va col·locar un petit menú (veure Figura 3.24 ) per
llistar quatre opcions, Protecció de dades ( veure Figura 3.25), Política d’empresa
( veure Figura 3.26), Contacta amb nosaltres ( veure Figura 3.27) i condicions ( veure
Figura 3.28 ), a l’igual que es llistaven el total de visites i les banderes de canvi
d’idioma.

Figura 3.24

45

Bloc de finalització

Figura 3.25

Figura 3.26
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Figura 3.27

Figura 3.28
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Disseny de la BD Sefruits_residencial
Explicació de les taules utilitzades :
comptador : taula que s’utilitza per a poder saber quans usuaris han
entrat al portal, enregistrant la data, l’hora, la ip de l’ordenador amb el que es
connecten i el tipus de navegar que s’utilitza (el 95% de les visites es feien amb
el Internet Explorer).
Menu_info : taula que es va crear a posteriori per a separa el portal de
compra del portal de pura informació per així poder mostrar les opcions del
menú que hi havia a la Base de dades i tenir un millor manteniment.
menu_sefruits : taula utilitzada per a llistar totes les opcions del primer
menú que es troba al portal, opcions d’informació del portal, receptes,
contactes, ... Aquesta taula,com altres, realment estava repetida tantes
vegades com idiomes hagués preparats, és a dir, en un principi es va
implementar el portal en tres idiomes, català, castellà i angles, així que enlloc
d’existir la taula menu_info, existien les taules menu_info_cat, menu_info_esp i
menu_info_eng.
usuaris_online : taula que servia per a controlar quants usuaris havia
actius en cada moment navegant en el portal.
newsletter : taula on s’enregistrava la gent que volia rebre mensualment
un catàleg de propaganda del portal.
tpv : taula on s’enregistrava l’última compra tramitada mitjançant la
passarel·la de pagament; aquest valor sempre havia de ser diferent i únic, així
que per això es va crear questa taula.
recorregut : taula on s’emmagatzemaven alguns del passos que feia
l’usuari al portal. Evidentment que també s’havia d’enregistrar el dia i la hora
per saber quanta estona trigava en executar una compra.
codigo : taula on s’enregistraven el codis postals i els preus que eren
diferents a un preu estàndard imposat per la companyia de transports.
invitats : quan un usuari entrava al portal, l’aplicació li assignava un nom
i un identificador pera poder-lo controlar (els seus moviments, les possibles
compres, etc.) . Gràcies a aquesta taula, es sabia qui era l’últim inscrit i es
podia donar un altre nom i identificador tenint la certesa que seria únic.
receptes : taula on s’emmagatzemaven les receptes que es publicaven
al portal.
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receptes_provisionals : aquesta taula ens servia per a poder controlar els
enviaments de receptes, és a dir, quan un usuari volia enviar una recepta,
completava el formulari pertinent i, a part de rebre un correu l’administrador
alertant que s’havia produït una nova recepta, aquesta no es publicava
directament, sinó que es revisava i seguidament es copiava a la taula receptes.
D’aquesta manera es controlava possibles receptes desagradables o
bromistes.
cataleg : taula on s’emmagatzemava la primera classificació dels
productes ( segon menú del portal). Aquesta taula, com les taules subcataleg,
classe, subclasse i productes estaven triplicades, una taula per cada idioma.
subcataleg : on s’emmagatzemava la segona classificació dels
productes.
classe : on s’emmagatzemava la tercera classificació dels productes.
subclasse : on s’emmagatzemava la quarta classificació dels productes
(si ni havia, podia no existir).
proveïdors : taula on s’emmagatzemaven tots els proveïdors que tenia el
portal per saber d’on venien els productes.
stock_productes : taula on s’emmagatzemava el stock inicial dels
productes, el stock actual, el provisional (que es feia servir per quan els usuaris
compraven, però no finalitzaven la compra) i la relació entre productes i
proveïdors (id_proveidor).
productes : taula on s’emmagatzemaven totes les característiques dels
productes del portal, com el nom, descripció, preu, ...
dades_enviament : taula on s’emmagatzemaven totes les dades
necessàries pera enviar una comanda, sempre relacionades amb l’usuari i
prevenint que totes les comandes que fes un usuari podrien ser sempre
enviades a diferents llocs o persones.
comanda : taula on s’emmagatzemava les dades de la pròpia comada,
els preus, l’usuari, etc.
relacio_factures : taula on es vinculava la comanda amb la seva
pertinent factura.
subcomanda : taula relacionada amb la taula comanda; aquí és on s’hi
trobaven tots els productes i quantitats que composaven la comanda.
dades_tarja : en aquesta taula es guardaven totes les dades necessàries
d’un compra executada mitjançant la passarel·la de pagament, ja que quan es
connectava amb la entitat bancària, es perdi la conexió amb el portal i quan el
banc retornava una resposta, gràcies al identificador que enviava, es podia
recuperar totes les dades necessàries per a mostrar la pàgina adequadament i
finalitzar la compra.
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usuaris : taula on s’enregistraven totes les dades d’un usuari que es
registrava al portal.
llista_compra : taula on s’enregistraven tots els productes que un usuari
registrat anava comprant; aquesta taula es buidava quan l’usuari, o bé els
eliminava o bé finalitzava la compra i tots aquests productes s’enregistraven a
la taula subcomanda.
llista_compra2 : taula on s’enregistraven tots els productes que un usuari
no registrat anava comprant; aquesta taula es buidava quan l’usuari, o bé els
eliminava, o s’identificava com usuari registrat i es bolcava tot el contingut a la
taula llista_compra o bé marxava del portal, que en aquest cas s’eliminava tot
el contingut d’aquesta taula referent al usuari.
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CONCLUSIONS
Durant tot el temps que he estat fent aquest projecte, m’he adonat que la
planificació del treball és molt important. Tenir les coses clares a l’hora de
programar i tenir una bona planificació és de vital importància per a dur a terme
un excel·lent treball.
Pel que fa el tema de programació, crec que el fet de començar amb un
disseny que no comporti massa esforç i poder fer proves a possibles usuaris
per així poder avaluar el nostre softwa re és molt i molt positiu. Realment és una
cosa que a priori no valorava, però la experiència m’ha donat a conèixer una
eina molt poderosa que pot arribar a estalviar moltes futures hores de
programació.
D’altra banda, amb aquest projecte he descobert l’apassionant mont dels
css que, per desconeixença i pressió de l’equip directiu de l’empresa, no he
pogut emprar tot el que hauria desitjat, però penso que aquesta eina l’hauria
hagut de potenciar més, ja que a l’hora de portar un manteniment, és de vital
importància tenir una bona implementació i estructuració de fitxers css.
Pel que fa el tema de la Base de Dades, crec que hagués pogut
estalviar-me alguna que altra taula, però quan s’està sota pressió un pren
l’opció més fàcil i més còmoda que és la de crear noves taules i ara ho veig;
hauria hagut de perdre més temps en reconstruir algunes taules per així haverles aprofitat més.
La veritat és que amb aquest projecte he aprés molt, a nivell de
programador web com a nivell d’administrador de servidor, però encara em
falta molt camí per recórrer, encara que en l’actualitat jo ja estic programant
amb AJAX i utilitzant el disseny amb capes, cosa que vaig intentar fer en
aquest projecte però que no vaig poder assolir per la meva falta de
coneixements i, com ja he comentat anteriorment, el fet de treballar amb un
empresa i, com en el meu cas, ser l’únic encarregat del portal, et fa treballar
directament amb allò que coneixes i no hi ha massa temps per investigar en
altres possibles solucions o llenguatges de programació.
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TREBALL FUTUR
Després de finalitzar la implementació d’aquest portal, m’he adonat que
s’hi podrien fer una sèrie de millores, millores que vaig contemplar una vegada
finalitzat el meu treball i que vaig començar a fer, però que no les vaig acabar
degut al canvi de treball.
Una de les millores que vaig pensar va ser la de tenir la possibilitat de
guardar les llistes de la compra de cada usuari, és a dir, si una persona compra
habitualment una sèrie de productes, que no fes falta recòrrer tot el catàleg per
crear de nou una llista de la compra, sinó que es pogués recuperar una llista de
la compra feta anteriorment i poder-la modificar.
Una altra millora que vaig observar que es podia implementar era el fet
que ja que hi havia un apartat de receptes, i en tota recepta s’indicava tots els
productes que es necessitaven, tenir la possibilitat que amb un sol enllaç, poder
comprar tots els productes necessaris per a fer la recepta que ens interesés.
D’altra banda, hi havia una gran millora que vaig iniciar però que no vaig
poder acabar, que va ser la de modificar tot el portal per a treballar amb Ajax, ja
que llavors es guanyaria amb temps de càrrega del portal degut a que Ajax
treballa per capes i solament caldria recarregar la capes que ens interesessin,
que, en la major part dels casos, seria una sola capa contenidora central.
Aquesta millora, en el moment que vaig acabar la implementació del portal, no
savia molt bé com fer-la, però em va ajudar a indagar sobre aquest llenguatge i
actualment hi treballo sense cap problema.
La idea de canviar el portal a Ajax anava lligada amb el fet de separar la
part de venda de produc tes, el catàleg, de la part d’informació sobre el portal.
Així que es va pensar de fer dos portals, evidentment, enllaçats entre ells
(Portal de Sefruits de Venta i Portal de Sefruits d’informació).
Ja per últim, pel que fa al tema de millores, remarcar que la seguretat és
un tema que sempre s’ha tingut present a l’hora de programar aquest portal
(s’ha utilitzat encriptació), però per acabar tenint un portal d’allò més segur, una
bona millora a fer seria el fet d’incorporar una zona segura utilitzant protocol
https, per assegurar la zona d’administració, compres, registres d’usuaris o
enviament d’informació confidencial o sensible. Aquestes zones realitzen una
comunicació encriptada (envien i reben la informació per part del usuari
encriptada). Per a disposar de una zona segura necessitaríem instal·lar un
certificat digital, que té un preu a partir d’uns 200 € i s’aconsegueix a través
d’empreses
com
Verysign
http://www.verisign.com/
o
Thawte
http://www.thawte.com/. Generalment convé separar els costos de l’obtenció del
certificat dels derivats de la instal·lació; normalment, la instal·lació dels
certificats la sol realitzar la pròpia empresa que ofereix el servei d’allotjament
web, així que és possible que aquest concepte d’instal·lació sigui gratuït per a
nosaltres, els programadors.

54

Bloc de finalització

BIBLIOGRAFIA
- Llibres
Ashish, A.; Meeta, G.; Kartik, B.; NIIT. (2002). Proyectos Profesionales PHP.
Edgar d’Andrea. Ed. Inforbooks. Como crear una tienda virtual con php5 i
mysql5.

- Referències Web
www.php.net (funcions php)
www.csszengarden.com/tr/espanol/ (exemples css)
www.mysql-hispano.org/page.php?id=45 (guia ràpida d’administració de
mysql)

55

Annexes

ANNEXES
Annexes de prototips

Prototip 1: “ Entorn Web - Clients Particulars ”
VALIDACIO USUARI

Validació Usuari

SEFRUITS

Nom d’usuari :

Password :
Link capa la pà gina

SOFTWARE WEB

comanda

Validar

(SOBRE CLIENTS PARTICULARS)

Comprova les dades a
la BD_usuaris
Versi ó 1.0
Copyright © 2005 SEFRUITS

1

1

NOU USUARI

NOU USUARI

(REGISTRAR-SE)

(REGISTRAR-SE)

Registra’ t

Quan cliquem sobre del bot ó “registrar”, mirem que no existeixi algun
problema com a que hi ha un camp buit o que l’usuari ja existeixi; llavors,
una pantalla nova l’informa del que passa i li diu que ho torni a provar.

Nom :
1er Cognom :
2on Cognom :
Adreça :

Si la funció “control_d’errors_d’ usuaris” no retorna cap error, passem a
inserir les dades introduïdes anteriorment a la BD_usuaris i es mostra una
nova pantalla que informa de que el registre s’ha efectuat correctament.

CP :
Ciutat :
Email :
Data naixement :

Abans de mostrar la nova pantalla, enviem un e-mail a l’ usuari que s’acaba
de registrar amb totes les seves dades i un altre e -mail al webmaster per a
saber que s ’ ha registrat un nou client.

Nom d ’accés :
Clau d ’acc és :
Confirma Clau:

Registrar

Link cap a la pagina
comanda

3

4

NOU USUARI

COMANDA

(REGISTRAR-SE)
x

Els nostres
productes

Algun camp està buit o incorrecte.

ESCULLI EL PRODUCTE QUE DESITGI COMPRAR

Si us plau, torni ha provar-ho de nou.
POMES
Acceptar

Quantitat
Imatge

Nom de producte1
+ info

preu1

Imatge

Nom de producte2
+ info

preu2

….

….

….

…..

…..

….

….

….

…..

…..

PERES
VINS

Afegir

FORMATGES

Linkcap al formulari
de registrar- se

Quantitat

.
.

x

Afegir

.

Enhorabona, ja està registrar al fruiter. En
breu rebrà un e -mail amb les seves
dades.

.
.

Acceptar

Linkcap a la pagina inici,

Llista de la BD_productes

però sent usuari validat

5

Llista de la
BD_familia _productes

Linkcap a la
pagina cistella

6
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COMANDA

CISTELLA

Quan es clica sobre el bot ó +info, s’obra una petita pantalla nova on
s’informa sobre el producte en concret (llegim el registre descripci ó de la
BD_família_productes)

llista la BD_ subcomanda
amb el id_comanda pertinent

Borrar totes les
subcomandes de la
comanda i ella mateix

Buidar cistella
Quan es clica sobre el boto afegir, si és el primer producte que s ’ introdueix,
es crea una nova comanda i una subcomanda , però sin ó simplement es
crea una nova comanda amb el id_comanda pertinent.

nom_producte1

preu1

quantitat1

eliminar

nom_producte1

preu1

quantitat1

eliminar

nom_producte1

preu1

quantitat1

eliminar

Eliminem el registre
de subcomanda

Sempre que cliquem sobre afegirinserim a la BD_previsió _stock el
producte i la quantitat que es vol comprar per poder veure quan stock ens
queda disponible.

…

…

…
xxx €

Preu Total :

Si la BD_previsió_stock ens informa que no queda m é s quantitat d ’un
producte en concret, el sistema avisarà que tardarà més en arribar la
comanda a causa de que no hi ha estucatge.

Continuar
Compra

Finalitzar
Compra

Si afegim un producte que ja tenim a la cistella, simplement augmenta la
quantitat d ’aquest producte de la BD_subcomanda.
Linkcap a la pagina
comanda

Sempre que cliquem sobre un producte de la llista dels “nostres productes”,
la taula central s ’ actualitza i mostra diferents productes.

Link cap a la pagina
de finalitzar compra

7

8

CISTELLA

Quan cliquem sobre eliminar, s’obre aquesta pantalla per a que l ’usuari ens
asseguri si vol eliminar de la cistella la compra escullida:

CISTELLA

Quan cliquem sobre finalitzar compra , si no es un usuari registrat, salta la
pantalla que l’ informa que s ’ identifiqui com a usuari o bé es registri.
Si l ’usuari ja s’ha validat, salta directament a la pagina finalitzar compra.

x
x

Estar segur que vol treure de la cistella
aquest producte?

Si us plau, introdueixi el seu nom
d’usuari i contrasenya o registreu-vos.

Si

No

Eliminem la subcomanda
indicada i carreguem de nou la
pantalla de la cistella

Acceptar

No fa res,
simplement torna
a carregar la
pantalla de cistella

9

10

FINAL

FINALITZAR COMPRA
Transferència bancària
Forma de pagament

Resum de la seva comanda

Contra reemborso
Tarja bancà ria

Nom producte
…
…

quantitat
…
…

preu
…
…

xxx €

Preu Total :

Mati de 9 a 12h

Mostrar les caixes que es faran

Hora de lliurament

Si tot es correcte, cliqui a seg üent;
Si vol modificar la cistella, cliqui enrere.
Enrere

Funció de
control_ volumetric ,fer_comanda i es
descontaranles caixes que faran servir
de la BD_previsió _stock_caixes al final
de la compra.

Linkcap
a la
pagina
cistella

Llistar les dades del usuari per a que pugui veure
que estan correctes o per si vol modificar alguna
dada
modificar

Migdia de 12 a 16h
Tarda de 16 a 21h

Següent

Va a final

Condicions …………….
Linkcap
a la
pagina
final 2

He llegit les condicions anteriors i les accepto

Va la cistella
de la compra

11

Tramitar
comanda

Enrere

12

FINAL

FINAL 2
x

Si es tria transfer ència bancària , fins que no s ’hagi fet l ’ingrés al banc, el
registre pagat de comanda no s’activarà i no es realitzarà la comanda.

La seva comanda s ’ ha realitzat correctament.
Un correu electrònic ha estat enviat amb les dades da la seva
comanda.

Si es tria visa, al mateix formulari final es mostra, sota de forma de pagament :

Per qualsevol dubte pot contactar amb nosaltres al telèfon
_________ o enviant un email a l’ adressa seg üent : ___@___
Acceptar

Linkcap a la
pagina inicial

Tipus de Visa :
Entitat bancària :

Visible = ON; per defecte,
visible = OFF

Num_visa :

Gravem l’hora de lliurament, la data i l’hora actual a la taula comanda.
Si ha escollit tarja visa, salta el software del banc per validar la tarja i, al
final, salta la pantalla de final2 .
Gravem a la taula visa les dades introduïdes per l’usuari.
Descontem, a la taula stock, la compra realitzada.
Posem el camp de comanda compra_realitzada a CERT.
Actualitzem la BD_previsió_ stock_caixes restant les caixes que utilitzarem.
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ERRORS

Si un usuari registrat tanca l’explorador o b é se li penja la connexi ó o el PC
abans d’ haver fet i executat la comanda i el pagament, recuperarà la comanda
feta quan torni a entrar a la web i podrà continuar all à on l’haguí deixat (ho
controlarem amb el camp compra_realitzada de comanda)

Si no es un usuari registrat, és a dir, id_client=invitat, es perd la cistella de la
compra realitzada.

15

Prototip 2: “ Centres Productius – Preparació de la comanda ”
MENU
Aquests 3 botons, si tenen comandes per
ensenyar, es posaran amb vermell

SEFRUITS

MENU DE PRODUCCIO
Amb vermell s ’indica que hi ha feina a realitzar

SOFTWARE PRODUCCIO

COMANDADES
PREPARADES PEL
TRANSPORTISTA

COMANDADES
PER REALITZAR

COMANDADES
PER VERIFICAR

Link cap a la pagina Menú 1.

Link cap a la pagina Menú 2.

Link cap a la pagina Menú 3.

Amb aquest botó es llisten les
comandes que
compra_realitzada = SI i si la
forma de pagament es
transferè ncia bancà ria,pagat= SI
i també el camp de fer_comanda
= NO i error = NO

Amb aquest botó es llisten les
comandes que
producció_realitzada = SI i
verificada (BD_fer_comanda) = NO

Amb aquest botó es llisten les
comandes que tinguin verificació
= SI

(SOBRE CLIENTS PARTICULARS)

Versió 1.0
Copyright © 2005 SEFRUITS

1

2

MENU 1

MENU 1

COMANDES PER REALITZAR

Comanda ____

Num_caixes id_caixa nom_producte quantitat_producte

Feta

Num_caixes id_caixa nom_producte quantitat_producte

Feta

….

…..

……

Al pitjar Feta, agafarem la quantitat i el id de caixa de la
BD_previsió_estoc_caixes. El passarem a la BD_estoc_caixes i
l’eliminarem de la BD_previo_stock_caixes.

……..
A més, posarem el camp realitzada de la BD_fer_comanda a SI i es
tornarà a carregar la mateixa pagina Menu1.

Comanda ____

Quan s’hagin fet totes les caixes d’una comanda, posarem el camp
producció_realitzada de la BD_comanda a SI.

…………

…………

Tornar al Menú
Linkcap a la
pagina Menu

3

4
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MENU 2

MENU 2

COMANDES PER VERIFICAR
correcte

Comanda ____

Num_caixes id_caixa nom_producte quantitat_producte

Num_caixes id_caixa nom_producte quantitat_producte

error

Si cliquem sobre correcte , posarem el camp verificada de la
BD_fer_comanda a SI i tornarem a carregar la pagina Menú 2.

correcte
error

….

…..

……

……..
Si ja no queden més subcomandes per a verificar perquè tots els camps
verificada de la BD_fer_comanda son SI, posarem el camp verificació de
la BD_comanda a SI.

Comanda ____

Si cliquem sobre error, es carrega la pagina error.

…………

…………

Tornar al Menú
5

Linkcap a la
pagina Men ú

6

ERROR

ERROR
Si cliquem sobre Cancel ·lar, no fa res; torna a la pagina del Menú 2.

Identificador

Identificador

nom del

quantitat de

Comanda

de la caixa

producte

producte

Si cliquem sobre Acceptar , han d ’estar tots els camps plens, sin ó no continua, i
salta un avis com aquest :
X
Hi ha camps buits; si us
plau, pleni tots els camps
Acceptar

Descripció
Acte seguit, es posa el registre error de BD_comanda a SI i es crea de nou una
comanda amb totes les dades anteriors (solament amb la informaci ó de la
BD_fer_comanda que error=SI).

del error :

Despré s de fer això, es carga automà ticament la pagina Menu 2, prèviament
ensenyant una pantalleta com aquesta :
Si

No
X

El producte s ’ ha fet malb é
Error introduït correctament

La caixa s ’ ha fet malb é
Acceptar

Cancel ·lar

Acceptar
7

8

MENU 3

MENU 3
COMANDES PREPARADES PEL TRANSPORTISTA

Quan cliquem sobre error va a la pagina error.
error

Id_comanda

Quan cliquem sobre carregar posem el camp carregarde la taula
comanda a SI, indicant que el transportista a carregat la comanda i
tornem a carregar la pagina Menú 3, no sense abans mostrar una
finestra com aquesta :

Llista de les caixes
carregar

X
La comanda ____________ s ’ ha carregat amb èxit.

Id_comanda

Acceptar
…………
Link cap a la
pagina Menú 3

…………

Tornar al Menú
Linkcap a la
pagina Men ú
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Prototip 3: “ Transportista – Realització de la comanda ”
MENU
S’haurà de portar una pda

SEFRUITS

MENU DE PRODUCCIO

COMANDADES
PER ENTREGAR

SOFTWARE TRANSPORTISTA

COMANDADES
ENTREGADES /
REALITZADES

COMANDADES
ERRADES

Link cap a la
pagina Menú
2.

Link cap a la
pagina Menú
3.

(SOBRE CLIENTS PARTICULARS)
Link cap a la
pagina Menú
1.
Versió 1.0
Copyright ©2005 SEFRUITS

1

2

MENU 1

MENU 1
En aquesta p àgina llistem les comandes on carregarsigui SI i entregada sigui
NO.

COMANDES PER ENTREGAR

Entregada

Si cliquem sobre errorsalta la pàgina error (vista a producci ó) i posem
error_transport de la BD_comanda a SI, quan s’hagi acceptat la pàgina
d’error.

Error

Si cliquem sobre entregada, posem entregada a SI i emplenem la
data_lliurament i hora_lliurament de la BD_comanda i traiem per pantalla :

Identificador
comanda

x

…….
La comanda _______ s’ha entregat amb èxit.
…….
Acceptar
…….

Actualitzem la p àgina
Men ú 1, que és la que
mostrarem

Tornar Enrere
linkcap a la pagina
Menú

3

4

MENU 2
Llistem les comandes on carregar i entregada de la BD_comanda siguin SI.

MENU 3
Llistem les comandes on error_transport de la BD_comanda sigui SI.

COMANDES ENTREGADES / REALITZADES

Identificador
comanda

…….

…….

…….

COMANDES ERRADES

Data,
característiques, ….

…….
…….

Característiques
errada

…….

…….

…….

…….

…….

Tornar Enrere

link cap a la pagina
Menú

Identificador
comanda

…….

…….

Tornar Enrere

5

link cap a la pagina
Menú

6
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Prototip 4: “ Entorn Web - Clients Particulars ”
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Annex TPV
Manual original d’usuari del TPV de Banesto amb castellà
ÍNDICE
1. Descripción general del TPV
2. Requisitos
3. Instalación
4. Funcionamiento
5. Configuración
1. valores del registro
2. descripción de los ficheros
6. Pasos a realizar después de la instalación
7. ALTA DEL TPV EN ENTORNO DE PRUEBAS
8. ALTA DE COMERCIOS EN PRODUCCIÓN
9. GUIA RAPIDA
10. VERIFIED BY VISA Y MASTERCARD SECURECODE
11. BANESNET
1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TPV

El TPV Virtual de Banesto consta básicamente de dos cgis (totalizacion.exe y vuelta.exe) y un servicio
(TPV Virtual SSL servidor) que, integrados con la Tienda Virtual o catálogo de productos que posea el
comercio, permiten realizar transacciones comerciales en línea a través de Internet, aceptando el pago
con tarjetas (Visa, MasterCard, 4B, American Express y VirtualC@sh). El TPV puede ser utilizado
simultáneamente por múltiples comercios, cada uno de los cuales tendrá un certificado emitido por la
Autoridad de Certificación del banco además del certificado del TPV.
Además de servir de pasarela con el servidor de Comercio Electrónico del banco para tramitar pagos
en línea, el TPV Virtual llevará a cabo diariamente un proceso de totalización y cuadres a petición del
servidor del banco. Mediante este proceso se calculará para cada comercio el número de transacciones
realizadas y el importe total de las mismas, confrontando estos datos con la información registrada en el
servidor del banco, con el objeto de cuadrar, o en caso contrario encontrar las transacciones que
producen el descuadre (esta información será cotejada y tratada por el banco). Este proceso de
totalización y cuadres permitirá al comercio, desde la aplicación de consultas, visualizar los extractos de
las transacciones realizadas así como realizar devoluciones totales o parciales de las mismas.
Existen dos entornos en los cuales puede operar el TPV:

• Entorno de pruebas. Entorno orientado a la instalación, configuración e integración del TPV con
la tienda virtual o catálogo de productos del comercio. Las transacciones realizadas en este
entorno se enviarán al servidor de pruebas de Comercio Electrónico del banco, y no irán
asociadas a un comercio en
concreto, sino al TPV.

• Entorno de producción. Una vez que el TPV haya sido instalado, configurado e integrado
correctamente con el catálogo o tienda virtual se podrá operar en entorno de producción. En este
entorno, las transacciones se enviarán al servidor de producción de Comercio Electrónico del
banco e irán asociadas
a un comercio en concreto.
Para operar en cualquiera de estos dos entornos, es necesario previamente darse de alta en el
servidor de Comercio Electrónico
(https://www.banesto.es/banesto/gestion_TPV/acceso.html ).
Para dar de alta un comercio en producción es imprescindible haber dado previamente de alta
al TPV en el entorno de pruebas.
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El TPV Virtual esta pensado para que se instale un solo tpv en una sola máquina, y a través del mismo se
procesen tantas transacciones como se deseen de tantos comercios distintos como se desee. Esto permite
tener una solución centralizada, integrando en un solo sistema todas las transacciones de Comercio
Electrónico.
2.

REQUISITOS

• Tener un sistema Win32

-WinNT//Win98/XP/2000/03- y Winsock 2.0 o superior,
aproximadamente 2 Mb para la instalación y alrededor de 4 MB de RAM, además de conexión con
Internet.

• En Windows 2000/03 deberá poseer permisos de Administrador para poder instalar y
arrancar/parar los servicios instalados.

• Para compilar vuelta.cpp (para obtener un nuevo vuelta.exe) se necesita un compilador de C++
que entienda los .obj y .lib del MSVC++ 5. (p.ej. Borland C++, retocando un poco el Makefile)
3.

INSTALACIÓN

Ejecutar TPVVirtual.EXE, que instala los ficheros:

o CGI's
? vuelta.exe
? totalizacion.exe
o HTML's
? totalizacion.html
? cabecera.html
? VueltaDenegado.html
? VueltaError.html
? VueltaOk.html
o Servicios
? TPVVirtualpruebas.exe
? TPVVirtualproduccion.exe
? Autoridades certificadoras
? 4a7df78a.0
? 012a762b.0
o Siempre se instala
? DLL's
? sslTPV_virtual32.dll
? libTPV_virtual32.dll
? comun_20.dll
Creando el siguiente árbol de subdirectorios:

Directorio de Instalación\Banesto\backup
\Cgi
\Compilar
\Html
\produccion
\CERTIFICADO
\log
\SERVICIOS
\pruebas
\CERTIFICADO
\log
\SERVICIOS
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• Este ejecutable pide una serie de parámetros (dónde instalarlo), registra los servicios y crea
entradas en el registro de WinNT//Win98/XP/2000/03. (Nota: Los servicios también se pueden
ejecutar como aplicaciones ).
• Para desinstalar los servicios en WinNT//Win98/XP/2000/03, se utiliza la forma habitual (Panel de
Control, Añadir/Quitar Programas).

• Los nombres de los servicios tal como aparecen en el controlador de servicios son:
o TPV Virtual SSL servidor pruebas
o TPV Virtual SSL servidor producción
• Los datos del registro de WinNT//Win98/XP/2000/03 se encuentran en dos ramas casi iguales, hijas de:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0 en las ramas pruebas y
produccion.
• No se deben modificar cuatro de los valores ahí registrados salvo indicación del personal
técnico del banco, estos valores son:
o PortSSL
o PortSSLRemoto
o RemoteCGIPath
o RemoteCGIPathID

4.

FUNCIONAMIENTO

Una vez instalado el TPV Virtual, encontrará una página de prueba, llamada totalizacion.html. Desde
esta página es desde la que deberá hacer las primeras pruebas de transacciones.
Esta página necesita tres parámetros: un nombre de comercio, una referencia y un importe.
Esta página tiene un botón que lanza el programa totalizacion.exe , el cual, verifica todos los
parámetros y comienza el proceso de la transacción. Este mismo programa es el que deberá lanzarse
desde las páginas del comercio.
El proceso de transacción tiene tres pasos:

• Verificación:
o Esta verificación es realizada antes de lanzar la transacción al banco.
o Si ocurre algún error durante la misma, se presentará una página con un código de
error de tipo T.
o Algunos de los errores más usuales pueden ser:
? Error: razón T34 - El Comercio NO Existe
? Error: razón Referencia Vacía
? Error: razón Referencia duplicada
o La mayoría de esto errores suelen ser porque los parámetros del registro están mal
especificados.
o Una vez que la verificación es correcta, aparecerá la página de pago del banco,
donde se
introduce el número de tarjeta.

• Proceso:
o En la página del banco, donde se introduce el número de la tarjeta, tenemos otro
botón que es el que procesa el pago en los servidores del banco.
o Durante este proceso podemos recibir errores de tipo SBC o SBS y tipo F o C.
o Estos errores pueden producirse porque los parámetros del registro están mal
especificados, o bien, porque la información registrada en los servidores del banco sea
incorrecta.
o Durante el proceso de la transacción, los procesos del banco se pondrán en contacto
con los Servicios WinNT//Win98/XP/2000/03 del TPV Virtual, los cuales anotan el
resultado de la transacción en un fichero llamado comercio.resultados.<fecha>
o Una vez procesada la transacción, se lanzarán las páginas de Vuelta, instaladas junto
con el TPV, para informar del resultado de la transacción.
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• Resultado:
o El resultado de la transacción es mostrado por el programa Vuelta.exe que se envía
completo, en versión ejecutable y en versión código fuente en C++. Este programa
presenta la pantalla de vuelta correspondiente.
o Si se produce algún error, se presentará un código de error de tipo V.
o Existen tres páginas de vuelta. VueltaError, para informar de cualquier error;
VueltaDenegada, para informar de la denegación de la transacción; y VueltaOk, para
informar del correcto resultado de la transacción.
o El nombre y la ubicación de estos ficheros es configurable mediante parámetros del
registro.
o Dentro de estos ficheros, existen unos códigos TAG'S que el programa sustituye por
los valores de cada transacción.
o Estas páginas pueden ser sustituidas por cualquier otra página
personalizada por el comercio, y se puede recompilar el vuelta.exe para que
realice cualquier operación adicional.
Recuerde que el sistema de TPV Virtual está compuesto por programas de tipo CGI, por tanto,
estos programas deben ser ejecutados en un servidor web por el usuario del sistema que
tenga designado para esta labor. Debe asignar derechos de ejecución a los ficheros
ejecutables, o bien, copiarlos al directorio donde tenga situados este tipo de ficheros.
También deberá dar derechos de lectura y escritura para el usuario del sistema que ejecuta
los CGI, a todos los ficheros y directorios que componen el TPV Virtual, entendiéndose como
estos, los directorios donde tenga situados los ficheros de certificados, las páginas html y los
ficheros de log.
5.

CONFIGURACION

Toda la configuración del TPV Virtual se encuentra en el registro de Windows 95/NT en la rama

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0
Dentro de esta rama encontraremos otras cuatro ramas:

• Produccion: Rama donde están todos los parámetros del TPV en Producción
• Pruebas: Rama donde están todos los parámetros del TPV en Pruebas
• Referers: En esta rama se incluyen una serie de parámetros para seguridad del sistema.
Las ramas de Pruebas y Producción son muy parecidas, para poder realizar pruebas con la
mayor semejanza posible al entorno de desarrollo real. Dentro de las mismas, tenemos:

• CGI: Parámetros comunes a todos los comercios referentes a la ubicación de los programas en
los servidores del banco.
• Defecto: Parámetros comunes a todos los comercios referentes a ficheros de certificados,
páginas HTML y caminos (path) con la ubicación de los certificados y las páginas.
• SSL Server: Parámetros comunes a todos los comercios referentes a la configuración del
Servicio NT del TPV Virtual.
La fórmula de configuración que debe seguirse es:

• En la fase de Pruebas:
o Configurar correctamente los parámetros de la rama pruebas para poder realizar
transacciones en pruebas con el TPV. Estas pruebas van asociadas al TPV y en ellas se
usa como parámetro nombre_de_comercio el nombre asignado al TPV.
o Dar de alta el TPV en entorno de pruebas, ya que estas pruebas van asociadas al
TPV, sin tener relación alguna con ningún comercio en concreto.
o Realizar transacciones de prueba para comprobar el correcto funcionamiento del TPV.

• En la fase de Producción:
o Configurar correctamente los parámetros de la rama producción y crear dentro de
ésta la rama
específica del comercio.
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o Dar de alta el TPV en entorno de Producción, ya que a partir de ahora, las
transacciones serán
asociadas a un comercio determinado, pues ya sabemos que el TPV funciona
correctamente.
o Realizar transacciones con los parámetros del comercio.

La rama defecto, en la fase de pruebas, contiene los parámetros para las pruebas del TPV,
pero en la rama de producción, contiene los parámetros comunes a todos los comercios. Es
decir, si desea que un determinado comercio tenga una configuración especial de paginas
HTML, tan solo debe crear estos parámetros dentro de la propia rama del comercio. Si estos
parámetros no existen en la susodicha rama, el sistema usará los que ponga en la rama
defecto.
VALORES DEL REGISTRO
Para modificar los valores del registro, WinNT//Win98/XP/2000/03 incorpora el programa regedit.exe.
Colgando de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0, en dos ramas
casi idénticas, una para producción y otra para pruebas, (en el resto del documento se sustituirán
por..........) están:

o FichCertTpv: El nombre del fichero de certificado del proveedor (tpv.cert).
o HostRemoto: el nombre según aparece en el DNS, o IP, del servidor del banco al que se conecta
totalizacion.exe.

o NombreTPV: (Solo existe en la rama pruebas) Nombre identificativo del TPV que se
obtiene al darse de alta en pruebas.

o PortSSLRemoto: el puerto de escucha del servidor ssl de Banesto.
o PortSSL: el puerto de escucha del Servidor SSL.
o PathFichTpv: el camino absoluto del directorio donde debe estar ubicado el fichero de certificado
del proveedor junto con las autoridades certificadoras, (estas últimas se copian en la instalación en
los subdirectorios ...\Banesto\pruebas\CERTIFICADO Y ..\Banesto\produccion\CERTIFICADO) .
o PathLog: el camino absoluto del directorio donde se pondrán los ficheros de traza (log en inglés),
además del comercio.resultados.AAMMDD
de
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV
Electronico\2.0\.............\defecto están:
Colgando

virtual\Comercio

o PathHTML: el camino absoluto del directorio donde están ubicados los ficheros HTML.
o FichCert: sólo para producción, el nombre del fichero de certificado del comercio.
o PathFich: sólo para producción, el camino absoluto del directorio donde está ubicado el fichero de
certificado del comercio junto con las autoridades certificadoras.

o htmlCabecera: el nombre (o nombre absoluto si PathHTML="") del fichero cabecera.html
o htmlVueltaDenegado: el nombre (o nombre absoluto si PathHTML="") del fichero
VueltaDenegado.html

o htmlVueltaError: el nombre (o nombre absoluto si PathHTML="") del fichero VueltaError.html
o htmlVueltaOk: el nombre (o nombre absoluto si PathHTML="") del fichero VueltaOk.html
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o idioma: el idioma en que se quieran mostrar las páginas de retorno de la operación (por defecto
ES).

o ProgramT: Si es distinto de la cadena vacía, invoca al programa externo especificado, pensado
principalmente para comprobar que el importe de la transacción es correcto para aquellos que no
disponen de compilador de C++. Se le invoca desde el cgi-bin totalizacion.exe.
Colgando de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio
Electronico\2.0\.............\CGI están:

o Debug: el nivel de debug deseado en la traza (0 nada, 1 errores, 2 y superiores errores y
puntos conflictivos).

o RemoteCGIPath: la URL relativa al HostRemoto del servidor del banco a la que se redirige el
comprador.
Colgando de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio
Electronico\2.0\.............\SSL Server están:

o Debug: el nivel de debug deseado en la traza (0 nada, 1 errores, 2 y superiores errores y
puntos conflictivos).

o Program: Si es distinto de la cadena vacía, invoca al programa especificado pasándole como
parámetro la línea que se escribe en el fichero comercio.resultados.<fecha> . Se utiliza
normalmente para guardar una traza suplementaria a la que proporciona el fichero
comercio.resultados.<fecha>, o para invocar un programa de inventario, ya que en esta etapa se
sabe con certeza cuando se ha realizado una compra, en el vuelta.exe puede que el comprador
haya parado la navegación. Se invoca desde el servicio.
En HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0\referers, se pueden
poner tantos valores alfanuméricos como se deseen, con el objetivo de restringir (para los navegadores
que soportan el HTTP_REFERER) las páginas o máquinas que pueden invocar al totalizacion.exe. Por
ejemplo:

o H1 localhost
o H2 www.banesto.es
o H3 /scripts/banesto/resumen_de_la_compra.html
DESCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS
totalizacion.html: sirve para probar el TPV Virtual, recoge los datos de la transacción en campos de
entrada
o nombre_comercio (obligatorio), identifica al comercio.
o referencia (obligatorio), la referencia de la compra debe ser única por cada llamada al cgi-bin
totalización al menos en el día. Será una cadena alfanumérica de como máximo 29 caracteres.
o coste (obligatorio), el importe de la transacción, con un punto y dos decimales (Ej
coste=10.12).
o moneda=EUR (obligatorio)
o idioma (opcional), para mostrar las páginas en el idioma pedido.
o VueltaURL (opcional), para redirigir a la dirección pedida.
Y se los pasa al cgi totalizacion.exe.

Importante: Antes de utilizar esta página (posiblemente) habrá que editarla y modificar la
URL a la maquina y el path donde se encuentra totalizacion.exe.
action = http://maquina_y_path_correctos
totalizacion.exe: recoge los datos de la transacción, se asegura de que el cost e es el correcto, establece
una conexión SSL con el servidor del banco y le pasa los datos, junto con la página Cabecera.html
(personalizable) que aparecerá como cabecera del formulario de pago electrónico, que se encuentra ya en
el servidor del banco, y a la que redirige al navegador si todo ha ido bien. Los parámetros que recibe son:
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o nombre_comercio: nombre del comercio asociado a la transacción. Cadena alfanumérica de
29 caracteres como máximo. El valor de este parámetro será el asignado en el alta del TPV en
entorno de pruebas,
o el asignado al comercio en el alta de comercios en producción.
o referencia: la referencia de la compra debe ser única por cada llamada al cgi-bin totalización
al menos en el día. Será una cadena alfanumérica de como máximo 29 caracteres.
o coste: importe de la transacción. el importe de la transacción, con un punto y dos decimales.
o moneda=EUR
o resto: parámetros opcionales que serán progresados por el sistema hasta la invocación del cgi
Vuelta.exe.
Podrán pasar en la llamada al cgi totalización todos aquellos parámetros que est imen necesarios progresar
hasta vuelta.
Si recibe un parámetro idioma, lo utiliza en lugar del que está en el registro.
Genera un fichero <fecha>.<nombre_comercio>.REF con las referencias utilizadas. Para que
no de siempre referencia duplicada, el usuario con el que el servidor web ejecuta los cgis
debe tener permiso de creación/modificación en el directorio donde se creen (PathLog).
Genera un fichero de traza llamado totalizacion.log situado en el directorio de los log.
Las líneas de los ficheros de traza se componen de:
? Fecha y Hora,
? B de Bien, si es un mensaje de aviso.
? M de Mal, si es un mensaje de error
? MM de Muy Mal, si es un mensaje de error muy grave. Y,
? un mensaje.

Importante: Se recomienda que el cgi-bin totalizacion.exe sea invocado desde otro cgi-bin
que previamente verifique que el coste asociado a la referencia que ha recibido como
parámetro es el precio real asociado a dicha referencia de compra, ya que se podría invocar el
cgi-bin totalización desde una página local cambiando el importe de la transacción.
Si no desde totalizacion.exe, se puede invocar a un programa externo, poniendo el nombre del ejecutable
en
el
registro,
en
la
clave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio
Electronico\2.0\........\CGI\ProgramT, al que se le pasan como parámetros el comercio, la referencia y el
coste (todos como strings), y si el resultado es correcto, deberá devolver BIEN (que es el valor numérico
1).
cabecera.html: Es un fichero personalizable que aparecerá como cabecera del formulario de pago
electrónico. Si se desean incluir imágenes, tendrán que ser URLs absolutas a su servidor seguro (https).
NOTA: Si existe el fichero cabecera.html .<idioma>, utilizará éste, si no utilizará cabecera.html
TPVvirtualpruebas.exe y TPVvirtualproduccion.exe (Servidor SSL): Este proceso recibe del
Servidor de Comercio Electrónico de Banesto las respuestas a las transacciones iniciadas desde el cgi-bin
totalizacion, (y las peticiones de inicio del proceso de cuadre con el banco). Comprueba el certificado y
abre un socket de escucha (si alguna de esas dos operaciones falla, el servicio no se arranca). Cuando
se le conecta el servidor del banco, escribe los datos que le envían en un fichero llamado
comercio.resultados.<fecha> . El formato de <fecha> es aammdd. Contiene una línea por transacción
realizada, con información sobre el resultado de esta. Cada línea contendrá los siguientes campos
separados por dos puntos (':'):
COMERCIO=nombre_comercio
RESULTADO=resultado_transaccion
REFERENCIA=referencia_transaccion
IMPORTE=importe_transaccion
CODIGO=codigo_autorizacion
TARJETA=cuatro_ultimos_digitos_tarjeta
NOMBRE=nombre_titular
CEN_AUT=codigo_centro_autorizador
MONEDA=codigo_moneda
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Si el campo RESULTADO vale OK, el campo CODIGO contendrá el código de autorización dado por 4B. Si
vale KO, CODIGO contendrá una explicación de la denegación de la compra.
Si la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0\...........\SSL
Server\Program tiene valor, una vez recibidos los datos y guardados en el fichero, se invoca al programa
especificado pasándole la línea que se acaba de escribir (una única cadena separada por : ). Genera un
fichero de traza llamado seguro.log situado en el directorio de los logs.
vuelta.exe: Después de que el cliente ha introducido los datos del pago en el formulario de pago del
servidor de Banesto, éste redirige la transacción al centro autorizador correspondiente para que autorice o
deniegue la transacción. Una vez recibida respuesta del centro autorizador, el servidor de Banesto
establece conexión con el Servidor SSL del comercio para informarle del resultado de la transacción, este
almacena el resultado en el fichero comercio.resultados.<fecha> y por último se invoca al cgi-bin vuelta
del servidor del comercio. Este cgibin se encarga de mostrar una página con el resultado de la transacción,
leyéndolo del fichero comercio.resultados.<fecha>. Recibe los siguientes parámetros:

o
o
o
o

comercio: el nombre_comercio que se le pasó al totalizacion.exe
referencia: la referencia de la compra
fecha: la fecha de la transacción
resto: bloque de parámetros opcionales.

El bloque de resto de parámetros serán aquellos con los que se haya invocado al cgi totalizacion.exe tras
sus parámetros obligatorios. Estos pueden ser cualquier dato necesario para el funcionamiento de la
tienda. Recuerde que estos parámetros se pasarán a través de la URL del navegador, por tanto, serán
visibles en la misma. Le recomendamos que no incluya en ellos ningún dato confidencial.
Dependiendo de lo que ocurra, puede mostrar tres páginas:
Si la transacción se ha realizado satisfactoriamente, muestra VueltaOk.html
Si la transacción se deniega, muestra VueltaDenegado.html
Si ocurre algún error antes de completarse la transacción, muestra VueltaError.html
Si recibe el parámetro idioma, lo utiliza en lugar del que está en el registro.
Si recibe el parámetro VueltaURL, lo que hace es redirigir a la dirección especificada pasándole los
mismos parámetros.

Importante: Se entrega la fuente completa (en C++) del cgi vuelta.exe, (carpeta compilar)
para que se pueda personalizar aún más. De todas formas, si no dispone de compilador de
C++, siempre se puede redirigir al navegante a cualquier URL (por ejemplo: a un cgi
personalizado, o a una página ASP personalizada,...) desde la aplicación de GESTIÓN DEL TPV.
VueltaOk.html: Es un HTML personalizable. Se utiliza para presentar el resultado correcto de la
transacción. Estos ficheros, al ser leídos por los CGI, traducen ciertos tags (tienen que estar en minúscula)
por resultados, de la siguiente forma:
o <codigo> por el código de autorización, o de no autorización.
o <error> por el código de error.
o <mensaje> por un mensaje enviado por el servidor del banco.
o <comercio> por el nombre del comercio
o <referencia> por la referencia
o <importe> por el importe de la transacción
NOTA: Si existe el fichero <VueltaOk.html>.<idioma>, utilizará éste, si no utilizará VueltaOk.html (o el
nombre que tenga en el registro), y si no el que tiene precompilado el programa. Este permite tener varias
páginas en distintos idiomas.
El nombre del fichero se puede cambiar en el registro de WinNT//Win98/XP/2000/03, en la clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0\............\htmlVueltaOk
VueltaError.html: Es un HTML modificable, para presentar un error en el transcurso de la transacción.
Sigue las mismas normas que VueltaOk.html
NOTA: Si existe el fichero <VueltaError.html>.<idioma>, utilizará éste, si no utilizará VueltaError.html (o
el nombre que tenga en el registro).
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El nombre del fichero se puede cambiar en el registro de WinNT//Win98/XP/2000/03, en la clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0\..............\htmlVueltaError
VueltaDenegado.html: Es un HTML modificable, para presentar un mensaje en el caso de que la
transacción sea denegada. Sigue las mismas normas que VueltaOk.html
NOTA: Si existe el fichero <VueltaDenegado.html>.<idioma>,
VueltaDenegado.html (o el nombre que tenga en el registro).

utilizará

éste,

si

no

utilizará

El nombre del fichero se puede cambiar en el registro de WinNT//Win98/XP/2000/03, en la clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV
Electronico\2.0\............\htmlVueltaDenegado

virtual\Comercio

4a7df78a.0 y 012a762b.0: ficheros que contienen la Autoridad Certificadora del banco.
tpv.cert: contiene el certificado para el proveedor. Es necesario tanto en pruebas como en
producción. No está incluido en el paquete del software, se obtiene al darse de alta en
pruebas.

6.

PASOS A REALIZAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Retocar en su página de prueba totalizacion.htm el valor del parámetro ACTION para que invoque al
totalizacion.exe en la URL donde lo tenga instalado, y le pase los cuatro parámetros obligatorios que
necesita el mismo:
? nombre_comercio: en este caso nombre del TPV, que se obtiene al darse de alta en
pruebas.
? referencia: valor alfanumérico de hasta 29 caracteres el cual debe ser diferente por cada
llamada al cgi-bin totalizacion, al menos en el día.
? coste: Con un punto y dos decimales.
? moneda=EUR
o Comprobar que los CGIs están ubicados en su lugar correcto (un directorio donde el servidor
web pueda ejecutar cgis).
o Retocar a su gusto las páginas HTML cabecera.html, VueltaOK.HTML, VueltaDenegado.HTML y
VueltaError.HTML.
o Dar de alta el TPV en el entorno de pruebas.
7. ALTA DEL TPV EN ENTORNO DE PRUEBAS
El proceso de alta del TPV en entorno de pruebas tiene como resultado:

o Registro del TPV en el servidor de pruebas de Comercio Electrónico del banco.
o Generación de un certificado para el TPV (fichero tpv.cert)
o Generación de un nombre identificador del TPV para el entorno de pruebas.
Para llevar a cabo el alta en pruebas, habrá que entrar en la aplicación de GESTION DEL TPV,
conectándose a la URL (https://www.banesto.es/banesto/gestion_TPV/acceso.html) que se
indica en el e-mail que se recibió con el paquete TPVVirtual.exe , utilizando el usuario y clave
que en este mismo e-mail se indica. Elegir la opción ALTA DEL TPV EN ENTORNO DE
PRUEBAS. Asegurarse de escribir correctamente la dirección del e-mail, pues es a esta
dirección a donde se enviará el e-mail de confirmación con el certificado de TPV y el nombre
identificador de TPV generados en el alta.
Una vez recibido el e-mail de confirmación del alta, copiar el fichero tpv.cert que se adjunta en dicho email en el directorio donde apunta el valor del registro PathFichTPV de la rama adecuada, (recordar que
es necesario tanto para pruebas como en producción) . Asegurarse que el fichero tpv.cert tiene permisos
de lectura para el usuario con que se ejecuta el servicio TPV Virtual SSL servidor pruebas y el usuario con
el que el servidor web ejecuta los cgis.
IMPORTANTE: Debe poner en el valor de la clave NombreTPV , dentro de la rama pruebas, el
nombre que se le ha asignado al TPV. Nombre facilitado con el envío del software, ya que este
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valor será el único valor válido como parámetro nombre_de_comercio del Totalizacion.exe
en el entorno de pruebas.
Para realizar las pruebas existen dos números de tarjeta de pruebas, con la que se aceptarán todas las
transacciones (pudiendo ser autorizadas o denegadas). Una 4B y otra VirtualCash:

o
o
o
o

número : 4921229706097709
fecha de caducidad: 01/2008
número: 61010110010000609
pin: 5435

En este momento ya se pueden enviar transacciones en el entorno de pruebas desde la página
totalizacion.htm.
Para ello:

o Arrancar el servicio TPV Virtual Pruebas. Si no se copió correctamente el certificado en el
directorio que indica el valor PathFich del registro, el servicio generará mensaje un de error y se
parará.
Verifique que está funcionando en panel de control | Servicios.
o Rellene los campos de la página de prueba, especificando en el campo nombre de comercio el
nombre identificativo del TPV que se indica en el e-mail de Confirmación de Alta de TPV en
Pruebas.
Una vez dado de alta el TPV en el entorno de pruebas, se podrán modificar los datos del alta en el entorno
de
pruebas
conectándose
a
la
URL
de
GESTIÓN
DEL
TPV
VIRTUAL
(https://www.banesto.es/banesto/gestion_TPV/acceso.html) y elegir la opción MODIFICACIÓN ALTA DEL
TPV EN ENTORNO DE PRUEBAS.
7.

ALTA DE COMERCIOS EN PRODUCCIÓN

Una vez instalado, configurado e integrado el TPV con el software de Tienda Virtual o catálogo de
productos del comercio, y después de haber dado de alta el TPV en el entorno de pruebas, se podrá
proceder a dar de alta comercios para que puedan operar en entorno de producción y realizar
transacciones reales.
Debe activar el servicio TPV Virtual Produccion en el controlador de servicios, de forma que
éste servicio de arranque automáticamente cuando se encienda el equipo.
Para llevar a cabo la petición de alta de comercio, debe conectarse a URL de GESTIÓN DEL
TPV VIRTUAL, según la dirección que recibió en el mail de Alta de TPV en Pruebas, y elegir la
opción ALTA DE COMERCIO EN PRODUCCIÓN. Deberá introducir aquí los datos que se solicitan,
entre ellos los códigos de comercio 4B, VirtualC@sh y/o American Express que aparecen en el contrato de
comercio electrónico que el comercio formalizó con el banco. Si no está en posesión de alguno de estos
datos póngase en contacto con el comercio o solicíteselos al departamento técnico mediante un mail a la
dirección implantación_ce@banesto.es .
Tras solicitar el alta del comercio se recibirá en breve un e-mail de confirmación, que incluirá:

o El nombre identificador de comercio generado en el proceso de alta. Este será el valor que
deberá tomar el parámetro nombre_comercio del totalizacion.exe para todas las transacciones
asociadas a ese comercio.
o Certificado de comercio. El e-mail llevará adjunto el fichero con el certificado necesario para
que el nuevo comercio pueda realizar transacciones en producción. Este certificado habrá que
copiarlo en el directorio al que apunte la variable del registro PathFich.
IMPORTANTE:

En

el

registro

de

Windows,

en

la

rama

producción

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0\produccion,
hay que crear una nueva rama con el nombre identificador de comercio (new key), y dentro
de esta rama crear un valor de cadena (new String value) con nombre FichCert y valor el
nombre del fichero del certificado, y crear los valores de cadena que difieran de los de la rama
defecto, por ejemplo:
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• htmlCabecera
• htmlVueltaDenegado
• htmlVueltaError
• htmlVueltaOk
• PathHTML
Esto permite si se tienen varios comercios, que cada uno tenga sus propias páginas Html en un camino
distinto, así como modificar otros valores que cambien de un comercio a otro imitando el contenido de la
rama defecto.
Una vez que haya creado la entrada con el nombre del comercio en el registro, y haya copiado el
certificado del comercio en la ubicación del valor de la clave PathLog, arranque el servicio de producción,
TPV Virtual SSL servidor producción. Hecho todo esto ya se pueden enviar transacciones reales al entorno
de producción llamando al cgi-bin totalizacion con el nombre del comercio.
9. GUIA RAPIDA
1. Una vez recibido el mail con el software, realizar la instalación del ejecutable TPVVirtual.exe.
2. Crear en el IIS un nuevo directorio virtual donde se encontraran el cgi totalizacion.exe y vuelta.exe.

3. Introducir en la rama del registro de Windows (Ejecutar regedit)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV

virtual\Comercio

Electronico\2.0/pruebas

etiqueta

NombreTpv el usuario facilitado con el envío del software.
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4. Conectarse a la url de gestión del tpv https://www.banesto.es/banesto/gestion_TPV/acceso.html con el
usuario y contraseña recibidos con el software y proceder al alta en entorno de pruebas. Con el recibirán
el certificado de tpv (tpv.cert ) necesario tanto para el entorno de pruebas como para el posterior paso a
producción.
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5. Copiar el certificado de tpv (tpv.cert) en la ruta local indicada en el registro de Windows por la etiqueta
PathFichTpv en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0/pruebas
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6. El tpv genera una serie de ficheros de log, de modo que es necesario dar permisos de lectura y
escritura al usuario que ejecuta el cgi-bin totalizacion en la ruta indicada en el registro de Windows por la
etiqueta
PathLog
en
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV
virtual\Comercio

Electronico\2.0/pruebas
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7. Una vez funcione el tpv correctamente en entorno de pruebas puede solicitar el alta en producción
accediendo a la url de gestión del tpv https://www.banesto.es/banesto/gestion_TPV/acceso.html y
rellenando el formulario de petición de alta.

8. Recibirá un correo confirmando el alta en producción, con el nombre de comercio que deben pasar en
entorno de producción y el certificado asociado a su comercio.
9. Crear en el registro de Windows colgando de producción una nueva clave con el nombre de comercio
en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TPV virtual\Comercio Electronico\2.0/produccion.
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10. Crear dentro de la rama de comercio un nuevo valor alfanumérico como FichCert con el nombre del
certificado nombre_comercio.cert
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Si no es posible resolver la incidencia consultando esta guía rápida, contactar con el departamento técnico
en la dirección de correo implantación_ce@banesto.es

10. VERIFIED BY VISA Y MASTERCARD SECURECODE
El TPV Virtual de Banesto es compatible con los nuevos protocolos de pago seguro en Internet
propulsados por las marcas Visa Internacional y Mastercard Internacional.
En el caso de Visa el protocolo es conocido con el nombre Verified by Visa.
En Mastercard es conocido como MasterCard SecureCode.
3D Secure es un sistema de pago seguro con tarjeta porque se consigue autenticar al titular de la tarjeta,
es decir, garantiza que el cliente que está usando un número de tarjeta es realmente el titular de la
misma.
Se trata de poner en contacto al cliente con su banco emisor de la tarjeta en el momento del pago. Al
conectar al cliente con su banco, éste puede identificarlo, por ejemplo pidiendo una contraseña asociada a
la tarjeta. Sin esta contraseña el pago no sería seguro.
En realidad la forma que tenga el banco emisor de autenticar a su cliente depende de cada banco. Lo que
se consigue con el protocolo es establecer una vía común para conectar al titular en el momento de la
compra con su banco y que éste proceda a identificarlo.
Así pues, para poder comprar utilizando protocolo seguro, un titular debe estar dado de alta en un
‘Servicio de pago seguro en Internet’ que le ofrecerá su banco para tarjetas Visa y Mastercard.
Para un titular que está registrado con su banco en pago seguro para su tarjeta, el proceso de compra en
una tienda compatible con 3D Secure varía ligeramente un pago sin dicho sistema: una vez presentada la
página de pago y al introducir el número de tarjeta en el formulario, el cliente verá que una página nueva
emerge para conectarle con su banco y le pide una password (o podría ser otro tipo de identificación). Si
la password introducida es correcta el proceso de pago sigue normalmente y se cierra la operación. La
idea es distraer lo menos posible al titular en el momento del pago, pero poder autenticarlo.
El Tpv Virtual de Banesto al estar preparado con estos protocolos seguros, puede identificar cuando un
cliente tiene el servicio de pago seguro, y mediante una serie de conexiones por Internet (paralelas a las
establecidas con la tienda) muestra la página que conecta con el banco del titular y que pide a éste que se
identifique para autorizar la compra.

11.

BANESNET

Banesto facilita la aplicación Banesnet donde los comercios podrán visualizar las operaciones realizadas y
gestionar devoluciones. Esta aplicación deben solicitarla en su sucursal junto con el contrato de comercio
electrónico.
1. Que es Banesnet?
Es un servicio de Banca electrónica desarrollado por el Banco para que los clientes empresas puedan
realizar consultas y todo tipo de operaciones bancarias a través de Internet.
2.

?
?
?
?
?
?
?

Que ventajas obtengo al operar a través de Banesnet?

Toda la comodidad y flexibilidad para realizar sus operaciones.
Disponibilidad 24 horas al día, todos los días de la semana.
Sencillez de manejo.
No necesita instalación ni formación.
Servicio de Atención al Cliente ( 902 431 432).
Total seguridad en sus operaciones.
Garantía de actualización permanente.
3.

Que operaciones puedo realizar

? Posición global del cliente: muestra la relación de los contratos del cliente en el Banco, en los
productos de cuentas personales, tarjetas, fondos de inversión y valores, con los saldos disponibles y
permite consultar los movimientos o el detalle adicional de cada contrato.
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? Cuentas: permite consultar los saldos y movimientos. Además incluye la posibilidad de solicitar
talonarios de cheques de cuenta corriente y extractos de cuentas.

? Transferencias: permite realizar operaciones en tiempo real a cuentas del Banco o de otras
Entidades, en moneda nacional o extranjera. También es posible realizar transferencias periódicas, dar de
baja y consultar las mismas.

? Gestión con remesas: este servicio permite al cliente enviar sus remesas de cartera,
domiciliaciones, transferencias/cheques y remesas de pago a proveedores. Asimismo es posible obtener
los ficheros de confirmación y devoluciones de las remesas enviadas, consultar la situación de las mismas
así como la situación de la línea de cartera, pudiendo solicitar lista de impagados, devoluciones y próximos
vencimientos, y firmarlas en nuestros sistemas para autorizar su proceso.

? Impuestos: permitiendo a las pymes y a las grandes empresas realizar el pago de sus impuestos,
domiciliando el abono (si es a devolver) o el pago (si es a ingresar) de dicho impuesto en una de sus
cuentas en el Banco. También permite la consulta, en dichas cuentas, de los m
i puestos pagados o
domiciliados. Para grandes empresas, se facilita un enlace con la AEAT para poder elaborar borradores de
las declaraciones de sus diferentes impuestos.

? Anticipo facturas de proveedores: esta operativa permite al cliente anticipar las facturas
pendientes de recibir como proveedor. Para ello el sistema facilita un relación de los contratos de pago a
proveedores y las facturas disponibles para realizar el anticipo en su cuenta, visualizando la liquidación de
dicho anticipo.

? Tarjetas: muestra el saldo dispuesto (pendiente de liquidar) y permite consultar los movimientos de
tarjetas y las últimas liquidaciones. cuenta, consultar los recibos por emisora/referencia/cuenta. Además
permite realizar peticiones de duplicados de recibos, redomiciliar los sucesivos pagos en otra cuenta y dar
de baja la domiciliación de una referencia. También permite realizar cambios masivos de recibos
domiciliados en una cuenta a otra cuenta.

? Fondos de Inversión: con la valoración actualizada de los fondos contratados, consulta de las
operaciones realizadas y con la posibilidad de realizar operaciones de suscripción y reembolso de
participaciones, además de operativa de planes sistemáticos. También incluye un enlace con la
información sobre los Fondos de Banesto y otro con la consulta de Rentabilidades de los Fondos de
Banesto.

? Broker de Valores: Es un servicio de valores en Internet. Permite toda la operativa de Bolsa y
además facilita servicios de información y asesoramiento para optimizar sus inversiones en Bolsa. Para
más información entre en http://www.banestobroker.com y consulte Descripción del servicio. Este portal
dispone de dos zonas diferenciadas: una zona de acceso público donde facilita información diaria de
noticias económicas, charts y tickers de cotizaciones de los valores (en tiempo diferido 15 m.), informes
bursátiles especializados, etc. Dispone también de una zona privada, de acceso exclusivo a clientes de
Banesnet empresas, para poder efectuar su operativa de valores, acceder a cotizaciones en tiempo real y
disponer de otros servicios especializados.
4.

¿Cuánto cuesta el servicio de Banesnet?

El servicio es TOTALMENTE GRATUITO para los clientes del Grupo Banesto, el único coste existente es el
correspondiente al de su llamada telefónica de conexión a Internet. Además, el Grupo Banesto
proporciona a sus clientes acceso GRATUITO a Internet a través de su servidor, por un periodo de 12
meses, incluyendo también el envío de un CD-ROM con el navegador necesario para acceder a Internet y
al servicio Banesnet.
5.

¿Cómo puedo acceder a Banesnet empresas para realizar mis operaciones bancarias?

Para acceder a Banesnet, deberá entrar en la página principal de Banesto que se encuentran en la
dirección http://www.banesto.es y desde allí acceder a Banesnet, donde deberá introducir su Código de
usuario y Clave personal.
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