
 

1 Concepción do proxecto

1.1 Obxecto e ámbito da aplicación

 

REDE SOCIAL DO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA CON FERRAMENTA DE 

ORZAMENTOS PARA O SECTOR DA CONSTRUCCIÓN.

Actualmente o sector da construción está seriamente danado pola situación de crise actual, e 

unha das maneiras de paliar esta situación e apoiarse nas vantaxes que se pode dar co 

entorno asociativo e intentar mellorar as condicións de compra e venta de pro

asociación.  

Nesta asociación hai asociados que ofertan traballos como poden ser os construtores e 

promotores e outros que son demandandantes de traballo como poden ser proxectistas, 

Instaladores, vendedores de material de construcción, etc

 

O obxectivo desde proxecto é a creación dunha rede social

,construtores,proxectistas, os instaladores e os vendedores de material de construción e cada 

un co seu perfil. Esta rede permitirá contratar ou demandar produtos 

Esta rede social permitirá os promotores buscar un proxectista e, permitira os construtores e 

instaladores dar prezos do Listado de medicións feito polo proxectista. Para poder ter opción 

a presupostar é necesario que o promotor acepte a petici

presupostar o instalador ou construtor.

Esta rede tamén permitira os construtores pedir prezos de obras do propio o construtor. Cada 

vez que un instalador ou vendedor de materiais de construción pida opción para presup

unha obra o promotor ou construtor poderá ver a ficha deste e con esta información decide si 

da opción ou non a presupostar.

Esta rede social permitira ter máis dun orzamento por partida dunha obra e o promotor ou 

construtor poderá elixir en función 

Na rede social, os listados de medicións serán introducidos polos proxectistas e os orzamentos 

serán introducidos polos instaladores. 
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construtor poderá elixir en función de prezos e da información sobre a solvencia do provedor.

Na rede social, os listados de medicións serán introducidos polos proxectistas e os orzamentos 
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Isto permitiranos: 

- Contratar a un proxectista dentro dos proxec

proxectar. (A esto chamarémoslle 

- Deixar presupostar a un ou varios instaladores, os distintos capítulos e 

partidas da obra. (a esto chamarémoslle, 

presupostar)

- Facer comparacións entre os orzamentos mais caros e mais baratos.

- Atopar as partidas de maior diferenza. En definitiva ser un comparador de 

orzamentos de varios provedores.

- Xerar un orzamento personalizado cas partidas que finalmente elixa o 

promotor. 

 

Cada acción de petición de proxectar

presupostar, aceptación de petición de presupostar

promotor, será informada por correo electrónico ou SMS.

Unha vez rematada o obra o promotor ou construtor poderá dar puntuación á actuación de 

cada un dos instaladores ou vendedores de materiais de construción. Polo que seria unha boa 

forma de acreditación dos provedores. Un provedores cun número alto de puntos será unha 

garantía de solvencia. 

Exemplo de valoración.                  

Valoración do proxectista: YYYYYYY YYYY           

 

As valoracións e puntuacións poderanse facer en dous ámbitos diferentes. 

Ámbito económico CALIDAD/PRECIO 

Servicio:    

Tal como se amosa na imaxe, o promotor dadas as fichas de cada un dos instaladores 

e os puntos obtidos en outras actuacións deixará ou non presupostar as diferentes 

partidas. 
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proxectar. (A esto chamarémoslle acción de petición de proxectar

Deixar presupostar a un ou varios instaladores, os distintos capítulos e 

partidas da obra. (a esto chamarémoslle, aceptación de petición de 
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cada un dos instaladores ou vendedores de materiais de construción. Polo que seria unha boa 

forma de acreditación dos provedores. Un provedores cun número alto de puntos será unha 

  

 

 

amosa na imaxe, o promotor dadas as fichas de cada un dos instaladores 

e os puntos obtidos en outras actuacións deixará ou non presupostar as diferentes 



 

No caso de que o promotor ou construtor deixe presupostar a un instalador (vendedor 

de materiais de construción), poderá acceder os datos da empresa ofertante e lle 

deixará acceso ao orzamento e presupostará cada unha das partidas dos capítulos dos 

que se lle permitira o acceso.

 

Tal como se amosa no exemplo seguinte, o obxecto do proceso anteri

listado con tódolos capítulos dunha obra e poder presupostar cada unha das partidas.

 

 

A instaladora pon o prezo por unidade de medida e deste xeito obtense o total de 

cada unha das partidas.

 

No caso de que o promotor ou construtor deixe presupostar a un instalador (vendedor 

riais de construción), poderá acceder os datos da empresa ofertante e lle 

deixará acceso ao orzamento e presupostará cada unha das partidas dos capítulos dos 

que se lle permitira o acceso. 

Tal como se amosa no exemplo seguinte, o obxecto do proceso anteri

listado con tódolos capítulos dunha obra e poder presupostar cada unha das partidas.

A instaladora pon o prezo por unidade de medida e deste xeito obtense o total de 

cada unha das partidas. 

 

No caso de que o promotor ou construtor deixe presupostar a un instalador (vendedor 

riais de construción), poderá acceder os datos da empresa ofertante e lle 

deixará acceso ao orzamento e presupostará cada unha das partidas dos capítulos dos 

Tal como se amosa no exemplo seguinte, o obxecto do proceso anterior é chegar a un 

listado con tódolos capítulos dunha obra e poder presupostar cada unha das partidas. 

 

A instaladora pon o prezo por unidade de medida e deste xeito obtense o total de 



 

Coa repetición do proceso anterior conseguira

propostas. O promotor ou construtor e quen decide que provedores elixir das 

diferentes opcións que ten mirando os prezos e as fichas dos provedores e os puntos 

obtidos en outras obras. 

 

O resultado final é un arquiv

forman parte dunha obra. Deste xeito, a construtora ou promotora poden obter 

presupostos rapidamente por web, e engadilos os seus  programas de presupostación 

tales como o Arquimedes ou Presto e dun

cada unha das partidas e saber así quen as presupuestou. 

Esta aplicación sirve ó promotor para dispoñer de moitas ofertas rapidamente e para 

facer comparativas entre cada un dos ofertantes, facer comparativas e 

mínimo dunha obra e o custe elixido polo promotor da obra.

Este ferramenta permitira coñecer que capítulos e partidas aínda están sen 

presupostar para pedir na rede social axuda para que a xente presuposte esa parte. 

Ou coñecer as diferenzas 

a repetición do proceso anterior conseguirase o orzamento total da obra con varias 

propostas. O promotor ou construtor e quen decide que provedores elixir das 

diferentes opcións que ten mirando os prezos e as fichas dos provedores e os puntos 

obtidos en outras obras.  

O resultado final é un arquivo BC3 (estándar en construción), con tódalas partidas que 

forman parte dunha obra. Deste xeito, a construtora ou promotora poden obter 

presupostos rapidamente por web, e engadilos os seus  programas de presupostación 

tales como o Arquimedes ou Presto e dun xeito sinxelo obter rapidamente o costo de 

cada unha das partidas e saber así quen as presupuestou.  

Esta aplicación sirve ó promotor para dispoñer de moitas ofertas rapidamente e para 

facer comparativas entre cada un dos ofertantes, facer comparativas e 

mínimo dunha obra e o custe elixido polo promotor da obra. 

Este ferramenta permitira coñecer que capítulos e partidas aínda están sen 

presupostar para pedir na rede social axuda para que a xente presuposte esa parte. 

Ou coñecer as diferenzas máximas entre dous prezos. 

se o orzamento total da obra con varias 

propostas. O promotor ou construtor e quen decide que provedores elixir das 

diferentes opcións que ten mirando os prezos e as fichas dos provedores e os puntos 

o BC3 (estándar en construción), con tódalas partidas que 

forman parte dunha obra. Deste xeito, a construtora ou promotora poden obter 

presupostos rapidamente por web, e engadilos os seus  programas de presupostación 

xeito sinxelo obter rapidamente o costo de 

Esta aplicación sirve ó promotor para dispoñer de moitas ofertas rapidamente e para 

facer comparativas entre cada un dos ofertantes, facer comparativas e obter o custe 

Este ferramenta permitira coñecer que capítulos e partidas aínda están sen 

presupostar para pedir na rede social axuda para que a xente presuposte esa parte. 

 



 

Diagrama de fluxo da aplicación para unha obra realizada por un promotor e outra por un 

construtor 

 

Esta plataforma será Multilinguaxe e Multiusuario, con varios niveis de acceso segundo niveis 

xerárquicos. 

 

Para levar a cabo este proxecto é imprescindible partir do noso aplicativo de xestión 

interna de asociacións, para que a asociación poda levar toda a xestión relativa os 

asociados. Tamén teremos que desenrolar un módulo integrado co anterior de rede 

social, para poder xestionar os asociados que se dan de alta na rede social de 

proxectos e orzamentos. Por outra banda tamén teremos que dar de alta as fichas de 

proxectos que dan de alta os asociados na plataforma. O conxunto do aplicativo de 

xestión de asociacións co módulo de rede social e o portal Web, da lugar o 

Avanzado de rede social para promotores, proxectistas e instaladores 

unha ferramenta  vendida 

SaaS. 

Por todo isto a empresa TIC

• Prover a asociación do Software específico para asociacións empresariais.

• Desenrolar un módulo de enlace das fichas dos asociados co portal web.

• Desenrolo dun portal web, para que os clientes podan facer consultas, 

búsquedas, etc. dos presupost

• Prover a asociación do Software específico para asociacións empresariais 

co módulo de xestión de asociados, repositorio e rexistros contables, 

enlazado ó software. Ocuparase do enlace offline coa ferramenta 

presentada. En esta aplicación estará o listado de asociados a integrar coa 

aplicación web. 

• Prover o enlace entre o software e o novo servizo prestado pola Asociación, 

cas innovacións que se propón, especialmente a xeración de contidos Web.

• Xerar a xestión dos no

introducir os datos de fichas dos asociados e dos servizos ofrecidos non se 

teña que realizar unha vez por cada servizo que se pretenda dar. Así, baixo 

unha única ficha de introdución de datos, dáse de alta, mod

de baixa ós asociados nos diferentes servizos innovadores 

TIC.  
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Esta plataforma será Multilinguaxe e Multiusuario, con varios niveis de acceso segundo niveis 
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interna de asociacións, para que a asociación poda levar toda a xestión relativa os 

asociados. Tamén teremos que desenrolar un módulo integrado co anterior de rede 

, para poder xestionar os asociados que se dan de alta na rede social de 

proxectos e orzamentos. Por outra banda tamén teremos que dar de alta as fichas de 

proxectos que dan de alta os asociados na plataforma. O conxunto do aplicativo de 

ións co módulo de rede social e o portal Web, da lugar o 

Avanzado de rede social para promotores, proxectistas e instaladores 

unha ferramenta  vendida pola empresa lider a os seus socios, utilizando o formato 

TIC propón: 

Prover a asociación do Software específico para asociacións empresariais.

Desenrolar un módulo de enlace das fichas dos asociados co portal web.

Desenrolo dun portal web, para que os clientes podan facer consultas, 

búsquedas, etc. dos presupostos introducidos polos asociados no portal

Prover a asociación do Software específico para asociacións empresariais 

co módulo de xestión de asociados, repositorio e rexistros contables, 

enlazado ó software. Ocuparase do enlace offline coa ferramenta 

ada. En esta aplicación estará o listado de asociados a integrar coa 

 

Prover o enlace entre o software e o novo servizo prestado pola Asociación, 

cas innovacións que se propón, especialmente a xeración de contidos Web.

Xerar a xestión dos novos módulos feitos para o proxecto, para que 

introducir os datos de fichas dos asociados e dos servizos ofrecidos non se 

teña que realizar unha vez por cada servizo que se pretenda dar. Así, baixo 

unha única ficha de introdución de datos, dáse de alta, mod

de baixa ós asociados nos diferentes servizos innovadores 
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, para poder xestionar os asociados que se dan de alta na rede social de 

proxectos e orzamentos. Por outra banda tamén teremos que dar de alta as fichas de 

proxectos que dan de alta os asociados na plataforma. O conxunto do aplicativo de 

ións co módulo de rede social e o portal Web, da lugar o Servizo 

Avanzado de rede social para promotores, proxectistas e instaladores que será 

a os seus socios, utilizando o formato 

Prover a asociación do Software específico para asociacións empresariais. 

Desenrolar un módulo de enlace das fichas dos asociados co portal web. 

Desenrolo dun portal web, para que os clientes podan facer consultas, 

os introducidos polos asociados no portal 
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Prover o enlace entre o software e o novo servizo prestado pola Asociación, 

cas innovacións que se propón, especialmente a xeración de contidos Web. 

vos módulos feitos para o proxecto, para que 

introducir os datos de fichas dos asociados e dos servizos ofrecidos non se 

teña que realizar unha vez por cada servizo que se pretenda dar. Así, baixo 

unha única ficha de introdución de datos, dáse de alta, modifícase e dáse 

de baixa ós asociados nos diferentes servizos innovadores da empresa 



 

• A empresa TIC

multilinguaxe e que co módulo de asociacións tamén dispón de módulo de 

Factura-E, que porá a asociación na

empresariais. 

 

Outra problemática será conseguir involucrar, formar e conseguir empresas socias que 

introduzan a súas promocións para a primeira fase, polo que necesitaremos que o persoal da 

Asociación se involucre e traballe nos contidos. Por iso se fai necesario o persoal involucrado 

no proxecto da Asociación. 

1.2 Definición e funcionalidade. Tecnoloxías que se van utilizar e xustificación da escolla

A empresa TIC será a empresa tecnolóxica e levará a cabo a REDE SOCIAL e o software de 

presupostación.  

O aplicativo farase a modo de portal Web, con tecnoloxía 

, Jquery, Ajax. Será multiusuario e multilinguaxe.

 

Para a realización a rede social e mediante unha Web en ASP.NET. Para a programación desta 

aplicación utilizase un sistema de programación de última xeración ó optarse por 

MonoDevelop. MonoDevelop é un entorno de desenvolvemento deseñado para linguaxes .NET 

en código aberto. MonoDevelop posibilita os

ASP.NET  en Linux, Windows e Mac OS X.  

 

 

As tecnoloxías de programación que utilizaranse no desenvolvemento da aplicación  de 

Backoffice será una plataforma código aberto multi

Proxecto Mono http://www.mono

MonoDevelop. Como almacenamento de datos utilizarase Mysql na súa versión 5.5 

http://www.mysql.com. Actualizador de módulos para la distribución do aplicativo ós clientes.

tanto as fichas dos socios como as fichas das empresas e asociacións que pertencen 

lider. 

 

Para levar a cabo este proxecto faise imprescindible utilizar un aplicativo de xestión de 

asociacións, e actualmente a Asociación carece dunha solución de este estilo. Este aplicativo 

é a ferramenta nuclear que fai que se poidan dar os servizos anteriormen

ser unha ferramenta en formato SaaS é imprescindible ter unha ferramenta para cobrar os 

A empresa TIC ofrece un software base de procedencia galega 

multilinguaxe e que co módulo de asociacións tamén dispón de módulo de 

E, que porá a asociación na vangarda tecnolóxica das asociacións 

Outra problemática será conseguir involucrar, formar e conseguir empresas socias que 

introduzan a súas promocións para a primeira fase, polo que necesitaremos que o persoal da 

raballe nos contidos. Por iso se fai necesario o persoal involucrado 

Definición e funcionalidade. Tecnoloxías que se van utilizar e xustificación da escolla

 

será a empresa tecnolóxica e levará a cabo a REDE SOCIAL e o software de 

O aplicativo farase a modo de portal Web, con tecnoloxía HTML 4 é 5, PHP, MySQL

. Será multiusuario e multilinguaxe. 

rede social e mediante unha Web en ASP.NET. Para a programación desta 

aplicación utilizase un sistema de programación de última xeración ó optarse por 

MonoDevelop. MonoDevelop é un entorno de desenvolvemento deseñado para linguaxes .NET 

onoDevelop posibilita os programadores crear aplicacións de escritorio e 

ASP.NET  en Linux, Windows e Mac OS X.   

As tecnoloxías de programación que utilizaranse no desenvolvemento da aplicación  de 

Backoffice será una plataforma código aberto multi-plataforma de  Framework .Net mediante  

http://www.mono-project.com. Como entorno de desenrolo utilizarase 

MonoDevelop. Como almacenamento de datos utilizarase Mysql na súa versión 5.5 

. Actualizador de módulos para la distribución do aplicativo ós clientes.

tanto as fichas dos socios como as fichas das empresas e asociacións que pertencen 

Para levar a cabo este proxecto faise imprescindible utilizar un aplicativo de xestión de 

asociacións, e actualmente a Asociación carece dunha solución de este estilo. Este aplicativo 

é a ferramenta nuclear que fai que se poidan dar os servizos anteriormente presentados. Ó 

ser unha ferramenta en formato SaaS é imprescindible ter unha ferramenta para cobrar os 

ofrece un software base de procedencia galega 

multilinguaxe e que co módulo de asociacións tamén dispón de módulo de 

vangarda tecnolóxica das asociacións 

Outra problemática será conseguir involucrar, formar e conseguir empresas socias que 

introduzan a súas promocións para a primeira fase, polo que necesitaremos que o persoal da 

raballe nos contidos. Por iso se fai necesario o persoal involucrado 

Definición e funcionalidade. Tecnoloxías que se van utilizar e xustificación da escolla 

será a empresa tecnolóxica e levará a cabo a REDE SOCIAL e o software de 

MySQL, Javascript 

rede social e mediante unha Web en ASP.NET. Para a programación desta 

aplicación utilizase un sistema de programación de última xeración ó optarse por 

MonoDevelop. MonoDevelop é un entorno de desenvolvemento deseñado para linguaxes .NET 

programadores crear aplicacións de escritorio e 

As tecnoloxías de programación que utilizaranse no desenvolvemento da aplicación  de 

aforma de  Framework .Net mediante  

. Como entorno de desenrolo utilizarase 

MonoDevelop. Como almacenamento de datos utilizarase Mysql na súa versión 5.5 

. Actualizador de módulos para la distribución do aplicativo ós clientes. 

tanto as fichas dos socios como as fichas das empresas e asociacións que pertencen á empresa 

Para levar a cabo este proxecto faise imprescindible utilizar un aplicativo de xestión de 

asociacións, e actualmente a Asociación carece dunha solución de este estilo. Este aplicativo 

te presentados. Ó 

ser unha ferramenta en formato SaaS é imprescindible ter unha ferramenta para cobrar os 



 

servizos ofrecidos ós socios, e xerar automaticamente os cobros dos recibos. Por todo isto 

empresa TIC propón: 

• Prover o Software específico para aso

de repositorio e rexistros contables, enlazado ó software. Ocuparase do enlace 

offline coa ferramenta presentada.

• Xerar a o enlace da rede social co software de xestión interna. Desta forma ten 

enlazado os pagos e cobros deste servizo de rede social.  Tames poderase realizar 

o cobro como todos aqueles que queda dar a asociación os seus socios. 

• A empresa TIC ofrece un

que co módulo de asociacións tamén dispón de módulo de Factura

asociación na vangarda tecnolóxica das asociacións empresariais.

 

servizos ofrecidos ós socios, e xerar automaticamente os cobros dos recibos. Por todo isto 

Prover o Software específico para asociacións empresariais co módulo de xestión 

de repositorio e rexistros contables, enlazado ó software. Ocuparase do enlace 

offline coa ferramenta presentada. 

Xerar a o enlace da rede social co software de xestión interna. Desta forma ten 

enlazado os pagos e cobros deste servizo de rede social.  Tames poderase realizar 

o cobro como todos aqueles que queda dar a asociación os seus socios. 

ofrece un software base de procedencia galega multilinguaxe e 

que co módulo de asociacións tamén dispón de módulo de Factura

asociación na vangarda tecnolóxica das asociacións empresariais.

servizos ofrecidos ós socios, e xerar automaticamente os cobros dos recibos. Por todo isto A 

ciacións empresariais co módulo de xestión 

de repositorio e rexistros contables, enlazado ó software. Ocuparase do enlace 

Xerar a o enlace da rede social co software de xestión interna. Desta forma ten 

enlazado os pagos e cobros deste servizo de rede social.  Tames poderase realizar 

o cobro como todos aqueles que queda dar a asociación os seus socios.  

software base de procedencia galega multilinguaxe e 

que co módulo de asociacións tamén dispón de módulo de Factura-e, que porá a 

asociación na vangarda tecnolóxica das asociacións empresariais. 


