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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document constitueix el Manual d'Usuari per al cas d'ús de Transport 
Terrestre del projecte Sòstrat, el qual pretén ser una eina de consulta per als 
usuaris d’aquest aplicatiu. 

 
L'estructura de la guia consta de: 

             
 

1.  Descripció i funcionament de cada un dels mòduls que componen 
el cas d'ús d'Autoritzacions Específiques. En aquesta part del 
manual es detallen específicament cada un dels mòduls amb les 
seves particularitats i restriccions. 
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2. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA 

 Autoritzacions Específiques 

En aquest punt es tracten tots els aspectes relatius a la gestió d'Autoritzacions 
Específiques. Després de seleccionar la corresponent opció del menú, 
s'accedeix a la pantalla de la llista d'Autoritzacions Específiques existents: 
 

 
 

 
A partir d'aquesta pantalla, es poden realitzar les operacions descrites al 
document Manual d'Usuari CU 09.02.01 - FuncionalidadSistemaAE-AG-OP-
Transport Terrestre_01.v7_EXT.doc. 
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Les autoritzacions específiques tenen un flux d'estats que es defineix en el 
diagrama següent. 

 
 

Els estats marcats en to gris pertanyen als estats on un usuari 'Operador 
Extern' pot introduir-hi dades. 
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 Alta d'Autoritzacions Específiques 

Prement sobre el botó de "Nou Registre"  s'accedeix a la pantalla d'alta 
d'una Autorització Específica, que presenta l’aspecte següent: 
 

 
 
 

El formulari, té com a camps obligatoris els indicats per una fletxa vermella i 
com a opcionals, els indicats per una fletxa blava. 
 
 
Els camps obligatoris es detallen a continuació: 
 

Camp Breu descripció 

NIF Empresa 
NIF de l'empresa peticionària de l'autorització 
específica. 

DNI Conductor 
DNI del conductor de l'empresa peticionària de 
l'autorització específica. 

Nom Nom del conductor de l'empresa peticionària de 
l'autorització específica. 

1r Cognom Primer cognom del conductor de l'empresa 
peticionària de l'autorització específica. 

Matrícula Matrícula de la tractora. 
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Els camps de l'apartat "Dades Autorització Específica" arriben informats de 
forma automàtica. 
 
La resta de camps dels altres apartats vénen majoritàriament sense informar, 
així que poden rebre el seu valor de forma manual. No obstant això, alguns es 
poden seleccionar per una altra via. És el cas dels camps de dates. 
 
Els camps de tipus "data" es poden reconèixer per la icona . Quan es prem, 
es desplega un calendari per seleccionar la data amb què es desitja dotar de 
valor el camp. 
 

 
 
Els camps de tipus "data" tenen com a format dos dígits per al dia, dos dígits 
per al mes i quatre dígits per a l'any, separats pel caràcter " / " (dd/mm/aaaa). 
 
Els camps de tipus "lupa" es poden reconèixer per la icona . El camp situat a 
l'esquerra es correspon amb el codi, i el camp de la dreta representa la 
descripció associada al codi. Si es prem sobre la imatge, s'obre una finestra 
emergent, similar a la següent: 
 



 
Cas d'ús 09.01.10 - Gestió d'operacions 

puntuals i Preavisos de Transport Terrestre 
de Contenidors 

Projecte Sòstrat 

DSI-3 i 4 

 

Manual d'Usuari Pàgina7 de13 
 27/09/2012 
 

 
 
 
Després de seleccionar una de les files i prémer el botó "Acceptar", el camp 
corresponent del formulari d'alta autorització específica s’omple amb el valor 
escollit. 
 
Per finalitzar amb els camps de tipus "lupa", cal dir que admeten la possibilitat 
d'introduir un valor manualment al camp corresponent al codi. Quan el cursor 
abandona aquest camp, si hi ha descripció associada al codi, s'omple 
automàticament. En cas contrari, es mostra una alerta semblant a: 
 
 

 
 
 
 
Una vegada introduïdes les dades, si premem el botó 'Guardar Esborrany' 
s'emmagatzema la nova Autorització Externa, amb estat d’esborrany. 
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Edició d'Autoritzacions Específiques en estat esborrany 

Una vegada tenim una Autorització Específica en estat d’esborrany es permet 
la introducció de les dades addicionals en l'autorització. 
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� Transportista: 

 
En aquesta secció es mostren les dades que cal informar sobre el transportista, 
corresponent a l'autorització específica. 
 

 
 
Són obligatoris els camps DNI Conductor, Nom i Primer Cognom del 
transportista. La resta de camps són opcionals. 
 

� Vehicle: 
 
A la secció 'Vehicle' es mostren les dades per informar del vehicle del 
transportista, corresponent a l'autorització específica. 
 

 
 
És obligatori el camp Matrícula. La resta de camps són opcionals. 
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� Preavisos - Alta: 
 
Per realitzar una alta d'un preavís, únicament cal prémer el botó Afegir per obrir 
el pop-up d'Alta de Preavisos: 
 

 
Els camps Tipus, Trasllat, F. operació, NIF Consignatari, Admitase/Entreguese, 
NIF Terminal, Matrícula Contenidor, Referència o Tipus Eq. són obligatoris. 
 

� Preavisos - Baixa: 
 
Per realitzar una baixa d'un preavís, únicament cal seleccionar un registre de la 
llista i prémer el botó “eliminar”. 

 
 
 

� Preavisos - Modificació: 
 
Per fer una modificació d'un preavís, únicament cal seleccionar un registre de la 
llista i prémer el botó “modificar”. Es mostra la pantalla de detall de conductor 
amb les dades del conductor seleccionat, se’n poden modificar les dades. 
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� Documents: 
 
En aquesta secció es mostra una llista amb els diferents documents inclosos en 
l'autorització específica. 

 
 
Es permeten realitzar les següents accions sobre la llista: 
-Afegir 
-Eliminar 
-Modificar 
 

� Documents Alta: 
 

A la secció Documents, prement el botó “afegir” es mostra la següent pantalla 
d'alta de Document. 
 

 
El camp Codi és de tipus "lupa", en aquest cas, si es prem sobre aquesta lupa, 
s'obren els diferents tipus de documents, d'aquesta manera: 
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El formulari, a la part superior, té com a camps obligatoris els que indica la 
fletxa vermella i com a opcionals, els que indica la fletxa blava. 
 
Els camps obligatoris es detallen a continuació: 
 

Camp Breu descripció 

Codi Tipus de document 

Descripció Descripció del tipus de document 

 
� Document - Baixa: 

 
Per realitzar una baixa d'un registre de Document, únicament cal seleccionar un 
registre de la llista i prémer el botó eliminar. 
 

� Document - Modificació: 
 
Per realitzar una modificació de les dades d'un registre de Document, 
únicament cal seleccionar un registre de la llista i prémer el botó ”modificar”. Es 
mostra la pantalla de detall de Document amb les dades del document 
seleccionat, i se’n poden modificar les dades. 
 
 
 
 

� Incidències: 
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En aquesta secció es mostra una llista amb les diferents incidències afegides a 
l'autorització específica: 
 

 
 

Es mostra la pantalla d'introducció d'incidències: 

 
És obligatori el camp TIPUS d'incidència, seleccionable mitjançant el quadre 
combinat (combo), i és opcional el camp Resum. 
 


