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Introducció

Una vegada efectuada la implantació tècnica d’un ERP, el programari ja hauria
d’estar en condicions de ser utilitzat per l’organització per donar sortida a les
necessitats. Però això no acostuma a passar, ja que les organitzacions, tot i que
en moltes ocasions s’adapten al màxim a l’ERP, tenen necessitats que l’ERP no
admet.

Per aquest motiu, per a tots els ERP es necessiten professionals programadors que
siguin capaços d’adequar-los a les necessitats de l’organització. Com que hi ha
un gran ventall d’ERP-CRM i és impossible abastar les tecnologies que cadascun
d’ells utilitza, hem hagut de decidir-nos per un, per dur a la pràctica allò que cal fer
en qualsevol posada en explotació d’un ERP-CRM. El producte escollit ha estat
l’ERP-CRM de codi obert Odoo, en la seva versió 13.

Aquesta unitat està destinada a introduir-nos en l’arquitectura MVC (patró model-
vista-controlador) facilitada pel framework OpenObject en el qual es basa Odoo,
i s’ha estructurat en dos blocs.

L’apartat “Explotació i adequació. Odoo” introdueix els conceptes bàsics que cal
tenir en compte en un procés d’explotació i adequació. És molt important conèixer
la base de dades del nostre ERP, ja que ajuda a identificar on està la informació, i
a poder extreure-la de manera lògica. S’aprendrà a generar un usuari de la base de
dades amb privilegis de lectura, i fer-lo servir per a extreure dades de l’ERP. Amb
aquesta informació es poden generar informes, taulers de comandament o similar.

El segon apartat, “Desenvolupament de mòduls a Odoo”, s’endinsa en el disseny
del model de dades en OpenObject i la seva implementació en la base de dades
PostgreSQL. S’estudiarà en detall la sintaxi i les normes per tal de generar un
mòdul d’Odoo totalment funcional. Primer es generarà un diagrama UML del
mòdul, per, a continuació, generar el model en llenguatge Python, les vistes en
format XML i algunes nocions del controlador.

El seguiment d’aquesta unitat pressuposa que l’alumne és coneixedor de:

• La implantació tècnica d’Odoo. El seu coneixement s’adquireix a la unitat
“Implantació tècnica de sistemes ERP-CRM: Odoo” del mòdul professional
Sistemes de gestió empresarial.

• El llenguatge XML. El seu coneixement s’adquireix en el mòdul professio-
nal Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació.

• La programació orientada a objectes. El seu coneixement s’adquireix en les
unitats formatives relatives a programació orientada a objectes del mòdul
professional Programació.

• El llenguatge Python. Realment no és necessari un coneixement molt pro-
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fund, ja que totes les funcions aplicades estan convenientment explicades,
però és important tenir la base en programació orientada a objectes per
entendre les explicacions.

Per tal d’assolir un bon aprenentatge cal estudiar els continguts en l’ordre indicat,
sense saltar-se cap apartat. Quan es fa referència a algun annex del web, cal
adreçar-s’hi i estudiar-lo. Una vegada estudiats els continguts del material en paper
i del material web, s’han de desenvolupar les activitats web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Fa operacions de gestió i consulta de la informació seguint les especificaci-
ons de disseny i utilitzant les eines proporcionades pels sistemes ERP-CRM
i solucions d’intel·ligència de negocis (BI).

• Utilitza eines i llenguatges de consulta i manipulació de dades propor-
cionades pels sistemes ERP-CRM.

• Genera formularis.

• Exporta dades.

• Automatitza les extraccions de dades mitjançant processos.

• Documenta les operacions realitzades i les incidències observades.

2. Desenvolupa components per a un sistema ERP-CRM analitzant i utilitzant
el llenguatge de programació incorporat.

• Reconeix les sentències del llenguatge propi del sistema ERP-CRM.

• Utilitza els elements de programació del llenguatge per crear compo-
nents de manipulació de dades.

• Modifica components de programari per afegir noves funcionalitats al
sistema.

• Integra els nous components de programari en el sistema ERP-CRM.

• Verifica el funcionament correcte dels components creats.

• Documenta tots els components creats o modificats.
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A la secció “Annexos” del
web del mòdul, dintre de
“Recursos de programari”,
podeu trobar una còpia
dels diversos programaris
als quals es fa referència
en aquests materials.

Els diversos enllaços
proporcionats corresponen
a les versions més actuals,
a la redacció d’aquests
materials.

1. Explotació i adequació. Odoo

L’explotació i adequació de l’ERP d’una organització és una tasca imprescindible,
ja que garanteix que el programari es mantingui en condicions de ser utilitzat per
l’organització per tal de donar sortida a les seves necessitats. Per poder-ho dur a
terme, per una banda cal identificar les necessitats (tasca pròpia de consultors) i,
per una altra, tenir un coneixement profund de l’ERP, tant en les funcionalitats
que facilita (tasca de consultors i implantadors) com en les qüestions tècniques
vinculades a l’ERP (tasca d’analistes i programadors).

La nostra tasca com a programadors consistirà a conèixer l’arquitectura de l’ERP
i les eines de desenvolupament que s’han d’utilitzar per poder fer el vestit a mida
que necessita l’organització. El gran ventall d’arquitectures i d’eines vinculades
als ERP fa impossible efectuar un aprenentatge estàndard d’explotació i adequació
d’ERP i, per tant, ens centrarem a clarificar els punts clau que s’han de tenir en
compte i els posarem en pràctica sobre la versió 13 d’Odoo.

Odoo és un programari de gestió empresarial desenvolupat sobre el framework
OpenObject de tipus RAD (Rapid Application Development). La facilitat dels
entorns RAD rau en el fet que el desenvolupament d’aplicacions és molt simple
per al programador, de manera que amb poc esforç es poden obtenir aplicacions
d’altes prestacions.

L’OpenObject facilita diversos components que permeten construir l’aplicació:

• La capa ORM (Object Relational Mapping), entre els objectes Python
i la base de dades PostgreSQL. El dissenyador-programador no efectua
el disseny de la base de dades; únicament dissenya classes, per a les
quals la capa ORM d’OpenObject n’efectuarà el mapatge sobre l’SGBD
PostgreSQL.

• Una arquitectura MVC (model-vista-controlador) en la qual el model
resideix en les dades de les classes dissenyades amb Python, la vista
resideix en els formularis, llistes, calendaris, gràfics. . . definits en fitxers
XML i el controlador resideix en els mètodes, definits en les classes, que
proporcionen la lògica de negoci.

• Un sistema de fluxos de treball o workflows.

• Dissenyadors d’informes.

• Facilitats de traducció de l’aplicació a diversos idiomes.

El nostre objectiu és conèixer com es dissenya i s’implementa el model de dades
en OpenObject. Abans, però, caldrà aprofundir en el coneixement de la base de
dades d’una empresa d’Odoo, amb dues finalitats:
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• Conèixer la relació existent entre els seus elements (taules i columnes) i els
elements que observem en qualsevol dels formularis i informes d’Odoo.

• Saber com accedir a les dades de l’empresa atacant directament la base de
dades.

Una vegada coneguda l’estructura d’una base de dades d’Odoo, ens podem
endinsar en el disseny del model en Odoo, i ho fem en dues fases:

1. Utilitzem l’eina de diagramació Dia, que possibilita la generació d’un
diagrama UML i a partir de l’eina ens iniciem en el disseny del model de
dades d’Odoo.

2. Ens endinsem en el disseny del model de dades d’Odoo utilitzant el
llenguatge Python.

La gran diversitat de funcionaments de les empreses fa que sigui altament
improbable que un ERP estigui ideat per donar sortida a totes les necessitats
empresarials. Quan es detecta una funcionalitat no coberta per l’ERP, hi ha tres
camins per trobar-hi una solució. Per una banda, es pot adequar l’ERP per donar
resposta a les funcionalitats requerides. Per l’altra, es pot adequar el funcionament
de l’empresa a les funcionalitats facilitades per l’ERP. O bé un tercer camí, basat
en la combinació dels dos camins anteriors.

La detecció de les funcionalitats de l’empresa no admeses per l’ERP que
es vol implantar és una de les tasques principals en el procés de consultoria.

El fet que l’empresa canviï el seu funcionament per adaptar-se a l’ERP, tot i
semblar molt brusc, és una solució que s’adopta en moltes ocasions, sobretot quan
els consultors són capaços de demostrar als responsables de l’organització que
el nou funcionament té clars avantatges respecte als mètodes emprats en aquell
moment per l’empresa.

Cal tenir en compte que, a vegades, l’empresa pot haver establert els seus
funcionaments –en temps passats– coaccionada per les possibilitats del sistema
informàtic vigent en aquell moment, i aquests funcionaments han esdevingut, amb
el pas del temps, maneres de fer fonamentals i intocables en l’organització. En
aquestes ocasions, la mà esquerra dels consultors i implantadors és fonamental
per dur a terme la implantació de l’ERP amb èxit.

Tot i això, no sempre es poden adequar els mètodes de l’empresa a les funcio-
nalitats facilitades per l’ERP i, en conseqüència, cal adequar l’ERP, fet que pot
comportar la necessitat de desenvolupar mòduls específics que es puguin acoblar
a l’ERP i/o retocar mòduls (formularis i informes) de l’ERP.

L’adequació d’un ERP a través del desenvolupament de mòduls específics
es pot dur a terme, en principi, amb qualsevol llenguatge de programació i
accedint directament a la base de dades de l’ERP. Fer-ho així, però, comporta
inconvenients:
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• Accedir directament a la base de dades implica tenir un coneixement total
de la base de dades i de les relacions existents entre els seus components.
Aquestes relacions poden canviar en una actualització de l’ERP.

• Els mòduls desenvolupats amb un llenguatge de programació forà a l’ERP
impliquen tenir peces fora de l’ERP, excepte si som capaços d’emular la
interfície de l’ERP i d’introduir les noves opcions a l’arbre de menús de
l’ERP.

El retoc de mòduls (formularis i informes) de l’ERP també té inconvenients:

• Només és possible si disposem del codi font de l’ERP (opció vàlida en
programaris de codi obert).

• Els retocs efectuats han de garantir-ne la continuïtat en properes actualitza-
cions de l’ERP sense necessitat de tornar-los a desenvolupar.

Els diversos inconvenients presentats ens porten a la necessitat de conèixer i
utilitzar els mètodes de desenvolupament i/o retoc de mòduls de l’ERP facilitats
pel fabricant. A més, cal efectuar els processos d’actualització de dades (altes,
baixes i modificacions) a través de les regles de negoci de l’ERP, que tenen en
compte totes les implicacions, i mai amb accessos directes a la base de dades.

Cal tenir en compte, també, que a vegades pot ser convenient accedir a les dades en
mode consulta per extreure’n informació. En aquests casos, tenint coneixement de
l’estructura de la base de dades, l’accés directe a la base de dades pot ser adequat,
amb la precaució que l’estructura pot canviar en futures actualitzacions de l’ERP.

Quan l’organització necessita informes que l’ERP no facilita...

Si la necessitat dels informes és puntual, és perfectament lícit desenvolupar-los amb
qualsevol eina, tot accedint directament a la base de dades, i executar-los per aconseguir
el resultat esperat. No tenim cap necessitat d’incorporar-los com a opcions de menú de
l’ERP ni de guardar-los per a posteriors execucions. En cas de guardar-los, som conscients
que després d’haver actualitzat l’ERP, pot ser necessari revisar el seu disseny davant de
possibles canvis en la base de dades.

Si la necessitat dels informes és periòdica, és lògic desenvolupar-los amb les eines que
faciliti l’ERP, utilitzant les seves regles de negoci, i incorporant-los com a noves opcions de
menú dins l’ERP. En aquest cas, davant una actualització de l’ERP, és molt possible que
les regles de negoci evocades continuïn existint (malgrat que hagi canviat l’estructura de la
base de dades) i, en conseqüència, el nostre informe continuï funcionant.

A vegades, dins de les organitzacions hi ha persones que, possiblement per
mancances de bones solucions BI vinculades a l’ERP, necessiten accedir a la base
de dades per extreure’n informació (mode consulta) i, des de les eines ofimàtiques
que dominen (bases de dades ofimàtiques i fulls de càlcul), desenvolupar informes
i quadres de comandament (dashboards) adequats a les seves necessitats.

En aquest cas, l’accés directe (mode consulta) a la base de dades també és lògic,
tot i que l’usuari ha de ser conscient que els seus muntatges es poden veure afectats
davant d’una actualització de l’ERP.

Aquests raonaments ens porten a les conclusions següents:
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Trobareu la informació
prèvia necessària per a

configurar el servidor
PostgreSQL per tal que

escolti connexions
d’equips externs, a la

unitat “Sistemes
ERP-CRM. Implantació”,

apartat “Implantació
tècnica de sistemes

ERP-CRM: Odoo”, secció
“Configuració de

PostgreSQL per escoltar
connexions entrants”.

• Cal conèixer l’estructura de la base de dades de l’ERP i possibilitar-
hi accessos en mode consulta, per extreure’n informació que pugui ser
gestionada des d’eines externes.

• Cal conèixer la gestió de regles de negoci de l’ERP.

• Cal conèixer les eines recomanades pel fabricant de l’ERP per al desenvo-
lupament i/o retoc de mòduls de l’ERP, fet que pot anar acompanyat del
coneixement de llenguatges de programació.

1.1 La base de dades d’Odoo

La gestió d’una empresa pot fer necessari, en un determinat moment, l’accés a
la base de dades de l’ERP per tal d’obtenir informació en un format no facilitat
per l’ERP. Per això, és important conèixer el disseny de la BD (base de dades) de
l’ERP i, en el nostre cas, de l’Odoo.

A Odoo no hi ha un disseny explícit de la base de dades, sinó que la base
de dades d’una empresa d’Odoo és el resultat del mapatge del disseny de
classes de l’ERP cap a l’SGBD PostgreSQL, que és el que proporciona la
persistència necessària per als objectes.

En conseqüència, l’Odoo no facilita cap disseny entitat-relació sobre la base de
dades d’una empresa ni tampoc cap diagrama del model relacional. No obstant
això, si ens interessa disposar d’un model relacional, es troben moltes eines que
ens el poden construir a partir de la base de dades implementada en l’SGBD
PostgreSQL.

1.1.1 Pas previ: connexió a la base de dades mitjançant pgadmin
(vídeo)

Tant si estem treballant amb la instal·lació d’Odoo all in one per a Windows,
com si ens estem connectant a un servidor extern, és important poder establir una
connexió amb la base de dades per facilitar la seva comprensió.

A continuació podem veure un vídeo on s’explica aquesta connexió per als dos
casos descrits anteriorment amb el client pgadmin.

https://player.vimeo.com/video/472569113

https://player.vimeo.com/video/472569113
https://player.vimeo.com/video/472569113
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Versió 4 de pgadmin

Encara que la versió all in one d’Odoo continua instal·lant la versió 3 de pgadmin, aquesta
ja no està sent mantinguda i, per tant, és recomanable anar-se passant a la versió 4. Totes
les captures de pantalla que es troben en aquest material corresponen a pgadmin4.

1.1.2 Identificar les taules

Si sorgeix la necessitat de detectar la taula o les taules on resideix una informació
determinada, és perquè es coneix l’existència d’aquesta informació gestionada
des de l’ERP i, per tant, es coneix algun formulari de l’ERP a través del qual
s’introdueix la informació. L’Odoo possibilita, mitjançant el client web, recuperar
el nom de la classe Python que defineix la informació que s’introdueix a través
d’un formulari i el nom de la dada membre de la classe corresponent a cada camp
del formulari. Aquesta informació permet arribar a la taula i columna afectades,
tenint en compte dues qüestions:

• Els noms de les classes Python d’Odoo sempre van en minúscula (s’u-
tilitza el guió baix per fer llegibles els mots compostos) i segueixen la
nomenclatura nom_del_modul.nom1.nom2.nom3. . . , en la qual s’utilitza el
punt per indicar un cert nivell de jerarquia. Cada classe Python d’Odoo
és mapada en una taula de PostgreSQL amb moltes possibilitats que el seu
nom coincideixi amb el nom de la classe, tot substituint els punts per guions
baixos.

• Els noms dels atributs d’una classe Python sempre van en minúscula
(s’utilitza el guió baix per fer llegibles els mots compostos). Cada dada
membre d’una classe Python d’Odoo que sigui persistent (una classe pot
tenir dades membres calculades no persistents) és mapat com un atribut en
la corresponent taula de PostgreSQL amb el mateix nom.

Noms de classes Odoo i taules PostgreSQL corresponents

Farem un exemple per veure la correspondència entre els noms de classes Odoo i
corresponents taules PostgreSQL.

La classe Python hr.employee.category està pensada per emmagatzemar les diferents
categories d’empleats que hi ha al departament de recursos humans. Si revisem el seu
codi font, veiem que el nom segueix les regles esmentades anteriorment (figura 1.1).

Figura 1.1. Classe hr.employee.category

Ara anirem a la base de dades (fent servir pgadmin), esperant trobar una taula PostgreSQL
amb el mateix nom, substituint els punts per guions baixos (figura 1.2).
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L’opció mode programador
ja es va fer servir a la

unitat “Sistemes
ERP-CRM. Implantació”

per a instal·lar mòduls
propis.

Figura 1.2. Taula hr_employee_category a la base de dades

D’aquesta manera, coneixent el nom de la classe i el nom de la dada membre,
és molt possible conèixer el nom de la taula i de la columna corresponents. Es
pot configurar el client web per tal que informi del nom de la classe i de la
dada membre, en situar el ratolí damunt les etiquetes dels camps dels formularis.
Aquesta opció es diu mode programador. Tal com es pot veure a la figura 1.3, es
troba al menú de configuració.

Figura 1.3. Mode programador

Una vegada activat aquest mode, només apropant el ratolí al camp del formulari
que ens interessa, veurem un tooltip amb informació.

Per al camp adreça electrònica obtenim que es tracta del camp work_email

de l’objecte hr.employee i, per tant, si necessitem efectuar una consulta sobre la
base de dades accedint a la data de la comanda, sabem que haurem d’anar al camp
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work_email de la taula hr_employee de la base de dades de PostgreSQL (figura
1.4 i figura 1.5).

Figura 1.4. Camp adreça electrònica

Figura 1.5. ’work_email’ a la base de dades

Per al camp categoria tenim molta més informació, ja que es tracta del camp
relacional category_ids de l’objecte hr.employee, que fa referència a la relació
hr.employee.category. Amb aquesta informació, si necessitem efectuar una
consulta a la base de dades per accedir a la descripció de la botiga corresponent
a la comanda sabem que haurem d’anar al camp category_ids de la taula
hr_employee i a través d’aquest camp, establirem una relació (haurem de veure
quina) amb la clau primària de la taula hr_employee_category (figura 1.6).
Destaca la relació Many2many, que veurem més endavant.
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Figura 1.6. ’Tooltip’ amb informació

Si volem veure les relacions que s’estableixen entre les taules hr_employee i
hr_employee_category, obrim una eina que permeti construir aquestes relaci-
ons, en aquest cas, dbeaver. Aquest és el resultat (figura 1.7).

Figura 1.7. Relacions entre hr_employee i hr_employee_category

Podem veure que hi ha una taula intermediària, amb el nom
employee_category_rel, que fa de pont entre totes dues taules.
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1.1.3 Accés de només lectura a la base de dades

Les empreses acostumen a tenir, entre els seus responsables, usuaris finals que
poden efectuar consultes no previstes a la base de dades i que, per aconseguir-
ho, poden utilitzar eines gràfiques per elaborar consultes o, fins i tot, si són prou
espavilats, executar consultes SQL des d’una consola d’accés.

En aquesta situació, cal facilitar als usuaris que calgui un usuari per accedir a
l’SGBD PostgreSQL amb els privilegis d’accés, en mode consulta, als objectes
de la base de dades que correspongui. S’aconsella seguir dos passos:

1. Crear els usuaris d’SGBD amb les contrasenyes que corresponguin.

2. Donar els privilegis d’accés adequats als usuaris que corresponguin.

L’accés a la base de dades per part d’usuaris finals ha de ser de només
lectura.

Crear els usuaris d’SGBD

Per tal de crear els usuaris d’SGBD utilitzem l’eina d’administració de Post-
greSQL pgAdmin. Hem de connectar-nos a l’SGBD PostgreSQL amb un usuari
amb privilegi de creació d’usuaris (rol CREATEROLE) de l’SGBD. Amb aquestes
dues coses, podem crear els usuaris d’SGBD amb les contrasenyes que correspon-
guin (figura 1.8).
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Figura 1.8. Usuari amb CREATEROLE

Una vegada connectats amb aquest usuari, procedim a crear l’usuari o els usuaris
que tindran drets de consulta. En aquest cas farem un usuari per al cap de recursos
humans, i un altre per al cap d’administració. La figura 1.9 mostra la pantalla que
facilita pgAdmin per crear un nou usuari (botó secundari del ratolí damunt del
node Login Roles de l’Object Browser i seleccionar l’opció New Login Role).

Figura 1.9. ’New login role’

Distinció entre usuaris, grups d’usuaris i rols a PostgreSQL

L’eina pgAdmin mostra unificats els termes Login Role i Group Role. Si donem una
ullada a la documentació del llenguatge SQL de PostgreSQL veiem l’existència de les
instruccions create user (per a la creació d’usuaris) i create group (per a la creació
de grups d’usuaris).

PostgreSQL utilitzava els conceptes usuaris i grups d’usuaris en versions anteriors a la 8.1,
versió en la qual va substituir aquests conceptes pel concepte de rol amb dues variants (rol
que pot iniciar sessió, Login Role, i rol que no pot iniciar sessió Group Role) i va introduir la
nova instrucció SQL create role.
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Per mantenir la compatibilitat amb el joc d’instruccions SQL de les versions anteriors a la
8.1 va mantenir l’existència de les instruccions create user i create group, de manera
que create user equival a la creació d’un Login Role i create group equival a la creació
d’un Group Role.

Donar privilegis d’accés

Suposem que volem crear un usuari de la base de dades cap del departament de
Recursos Humans. Ens interessa que aquest usuari pugui connectar-se a la base
de dades mitjançant una interfície web, com ara una aplicació BI, però és vital
que no pugui fer canvis a la base de dades. Primer generarem aquest usuari, i a
continuació triarem les taules que necessita consultar, i li donarem permisos de
només lectura.

Crearem, per tant, un login role per a aquest usuari. Ens col·loquem als rols i fem
clic en el botó dret (figura 1.10).

Figura 1.10. Creació de l’usuari per a Recursos
Humans

L’assignació de privilegis s’efectua sobre cada objecte i, a través de pgAdmin, per
donar privilegis a un objecte determinat cal situar-se damunt del nom de l’objecte,
dins l’Object Browser, editar-ne les propietats (amb el botó secundari del ratolí) i
anar a la pestanya Privileges.

Els privilegis es poden concedir (figura 1.11):
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És altament recomanable
donar una ullada a la part

de la documentació de
PostgreSQL referent a

l’assignació de privilegis.

• Pel que fa a la base de dades (per permetre o no l’accés),

• Pel que fa a l’esquema (per utilitzar-lo i/o crear-hi objectes),

• Pel que fa als objectes de la base de dades (taules, vistes, funcions, dispara-
dors...)

• Fins i tot, pel que fa a les columnes de les taules i vistes, per donar privilegis
d’accés a columnes, cal situar-se damunt la columna i editar les seves
propietats.

Figura 1.11. Edició de privilegis d’una columna a PostgreSQL

Per tant, donarem privilegis de només lectura a la taula hr_employee a l’usuari
creat per a les consultes del departament de Recursos Humans. Seleccionarem
la taula, anirem a les seves propietats, i a la pestanya Seguretat indicarem que té
privilegis de lectura (figura 1.12).

Figura 1.12. Privilegis de lectura assignats a l’usuari

Si per motius d’eficiència es prefereix fer servir sentències SQL en comptes de la
finestra gràfica, a PgAdmin es pot fer de manera molt senzilla (figura 1.13).
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Figura 1.13. Assignació de privilegis per sentència

La documentació de PostgreSQL es troba a www.postgresql.org/docs i per
nosaltres té interès donar una ullada a la part sobre els Database Roles i els
Privileges, així com a les ordres SQL grant, revoke i create role.

Comprovació de privilegis

Una manera ràpida de veure, des de pgAdmin, els privilegis concedits a un objecte,
és situar-nos damunt de l’objecte i veure, a la part dreta de la pantalla, el contingut
de la propietat ACL (Access Control List); tal com es mostra a la figura 1.14.

Figura 1.14. Comprovació de privilegis per a la taula hr_employee

De la mateixa manera que hem vist la llista ACL sobre la taula hr_employee,
podem situar-nos damunt de qualsevol objecte de la base de dades (esquema, taula,
vista, columna...) i tindrem accés a la llista ACL dels privilegis concedits sobre
aquell objecte.

Imaginem el cas en què una taula no té definida la llista ACL; això suposarà un
forat de seguretat, ja que en principi permet l’accés a qualsevol usuari. Per tal

http://www.postgresql.org/docs/
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que no hi hagi cap privilegi d’accés, la llista ACL hauria de mostrar el valor {}.
Podem aconseguir-ho afegint qualsevol usuari a l’esquema de seguretat, guardant
i tornant a editar per esborrar l’usuari. Quan enregistrem el canvi, veurem que el
valor d’ACL és {}. La situació ideal és tenir definits els privilegis de només un
grup reduït d’usuaris. A la figura 1.15 podem revisar tots tres casos.

Figura 1.15. Diferents esquemes de seguretat per a la taula hr_department

Un punt molt important a tenir en compte en la gestió de privilegis de PostgreSQL
és conèixer els privilegis existents, de forma automàtica, després de la creació
d’una base de dades (vegeu la figura 1.16). Cal saber que:

• La base de dades es crea amb ACL no definida, fet que permet que qualsevol
usuari del servidor PostgreSQL pugui obrir sessió en aquella base de dades.

• PostgreSQL facilita el rol public, que engloba tots els usuaris de forma
automàtica.

• PostgreSQL facilita, a totes les bases de dades, l’esquema public, propietat
de l’usuari que ha creat la base de dades, i amb privilegis d’utilització
de l’esquema (usage) i creació d’objectes (create) al rol public (és a
dir, a qualsevol usuari). Així, si observem la propietat ACL de l’esquema
public d’una base de dades creada per l’usuari odoo, veiem el valor
{odoo=UC/odoo, =UC/odoo} que hem de llegir com: l’usuari odoo té
privilegis UC (usage+create) i el rol public (no apareix a l’esquerra del
símbol =) té privilegis UC (usage+create) i que en ambdós casos han estat
concedits per l’usuari odoo (valor que apareix després del símbol /).
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Figura 1.16. ACL de l’esquema public

Un usuari qualsevol, pel fet de pertànyer al rol public, té accés UC sobre l’esquema
public de qualsevol base de dades. Això implica que pot veure la relació (noms)
de tots els objectes existents a l’esquema (taules, vistes...), veure la descripció de
qualsevol objecte (taules, vistes...) i crear nous objectes dins l’esquema, però no
pot accedir als continguts de les taules ni vistes, excepte si el propietari d’aquests
objectes li concedeix accés.

En cas que hàgim de facilitar accés a la base de dades corresponent a una empresa
de PostgreSQL a nous usuaris i no ens interessi mantenir aquesta situació, hem
de fer el següent:

• Definirem el valor de la propietat ACL de la base de dades i indicarem els
usuaris als quals es facilita el privilegi de connexió.

• Modificarem el valor de la propietat ACL de l’esquema public, eliminarem
l’assignació de privilegis al rol public i assignarem la utilització (només
usage) de l’esquema public als usuaris o rols corresponents. Aquesta
acció executada mentre el servidor està engegat pot provocar que Odoo no
pugui connectar amb la base de dades fins que es reiniciï el servidor.

• Assignarem els privilegis (normalment de lectura) als usuaris o rols corres-
ponents sobre els objectes (taules, vistes, columnes...) que interessi.

1.1.4 Accés a PostgreSQL des d’aplicacions clients (vídeo)

En moltes ocasions serà necessari configurar estacions de treball per tal que
algunes aplicacions instal·lades puguin connectar amb l’SGBD PostgreSQL per
accedir a les dades emmagatzemades. Aquest és el cas de les eines ofimàtiques
actuals, que acostumen a facilitar la connectivitat amb els SGBD a través de
connectors ODBC o JDBC que cal tenir instal·lats a la màquina des d’on es vol
utilitzar l’eina ofimàtica.



Sistemes de gestió empresarial 24 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

A continuació s’ofereixen dos vídeos amb exemples pràctics de connexió:

• Connexió des de dBeaver per conèixer les relacions entre les diferents
taules. Creació d’un usuari amb accés de només lectura.

https://player.vimeo.com/video/472575228

• Connexió des de LibreOffice Base a la base de dades per a la creació d’una
estació de consulta a la base de dades.

https://player.vimeo.com/video/472577762

https://player.vimeo.com/video/472575228
https://player.vimeo.com/video/472575228
https://player.vimeo.com/video/472577762
https://player.vimeo.com/video/472577762
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A la secció “Annexos”, del
web del mòdul, trobareu
documents per a
l’aprenentatge del
llenguatge Python.

Durant tot aquest tema,
treballarem la generació
d’un mòdul d’Odoo per al
manteniment industrial.

2. Desenvolupament de mòduls a Odoo

El desenvolupament de mòduls a Odoo és indispensable per poder adequar l’ERP
a les necessitats d’implantació en una organització. Per tal d’aprendre com
desenvolupar mòduls a Odoo els passos seran els següents:

1. Crear un entorn de desenvolupament fent servir l’IDE Pycharm.

2. Generar el diagrama UML del mòdul que volem crear. Conèixer l’eina de
diagramació Dia, que ens permetrà crear aquest diagrama de classes.

3. Conèixer l’estructura dels mòduls d’Odoo i començar a desenvolupar.

Coneixements bàsics del llenguatge UML i de Python

Per dissenyar diagrames amb l’eina Dia, és convenient tenir uns coneixements bàsics del
llenguatge UML, de nivell similar als adquirits en el mòdul de Programació.

Alhora, per desenvolupar mòduls d’Odoo són necessaris uns coneixements bàsics del
llenguatge Python. Fonamentalment, la nostra feina serà d’entendre el codi per a poder
replicar-lo; treball adequat per a qualsevol programador, encara que estigui especialitzat
en un altre llenguatge.

2.1 Generació d’un entorn de desenvolupament amb l’IDE Pycharm
(vídeo)

Una de les necessitats de qualsevol implantador és disposar d’un bon entorn de
desenvolupament, on poder fer un debug ràpid i còmode. Per a aquestes tasques
existeixen els IDE (Integrated Development Environment). En aquests materials
es farà servir l’IDE Pycharm, pels següents motius:

• És un IDE especialitzat en Python, i per tant ens ofereix un corrector
sintàctic, molt apropiat per a quan no dominem Python.

• Té una versió community, i per tant gratuïta.

• Hi ha moltes referències a la instal·lació d’Odoo mitjançant Pycharm, molt
important per a poder resoldre errors en la instal·lació.

Per a descriure amb detall la confecció de l’entorn de desenvolupament, podeu
veure el següent vídeo:
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Podeu trobar el codi font
del mòdul manteni a la

secció “Annexos” del web
del mòdul, dintre de

“Recursos de programari”.

https://player.vimeo.com/video/472580019

2.2 Descripció del mòdul d’exemple: "manteni"

Per a portar a terme el manteniment de les màquines d’una indústria, és molt
interessant comptar amb un programa que emmagatzemi tota la informació que es
va generant. Partim de la següent situació: cada màquina que s’adquireix per part
d’una empresa patirà un desgast al llarg de la seva vida útil. Per aconseguir allargar
aquesta vida i evitar aturades es portarà a terme un manteniment. Distingim dos
tipus diferents de manteniment:

• Manteniment preventiu: consisteix en certes mesures que ajudaran a evitar
els problemes amb el maquinari (p. ex. renovar el greix de les màquines
amb parts rotatives una vegada a la setmana). El fabricant aconsella quines
són les actuacions, i la seva periodicitat, encara que moltes vegades és
l’experiència dels operaris la que fa dissenyar el manteniment preventiu.

• Manteniment correctiu: consisteix a reparar els problemes que van sorgint.
És inevitable, encara que s’ha d’intentar reduir tant com es pugui.

Cada vegada que es porta a terme el manteniment d’una màquina, sigui preventiu
o sigui correctiu, s’omplirà una ordre de treball, que contindrà informació sobre
quina màquina o màquines hi estan implicades, el treballador que ha portat a terme
el manteniment, la data de començament i de finalització...

A més a més, podem definir més conceptes en l’àmbit de manteniment preventiu:

• Gamma de manteniment: és una llista de tasques, o instruccions, que
s’ha de portar a terme en una màquina, amb una determinada periodicitat, i
relatiu a un tema en concret. Una gamma pot ser comuna a moltes màquines,
encara que els seus models o propòsits siguin diferents:

• Instrucció de manteniment: cadascuna de les tasques de les quals està feta
una gamma de manteniment.

Posarem un exemple de gamma de manteniment: gamma de manteniment elèctric
per a les màquines d’una empresa.

• Periodicitat: bimensual.

• Instruccions:

– Mesura de rigidesa dielèctrica.

https://player.vimeo.com/video/472580019
https://player.vimeo.com/video/472580019
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"Build an Odoo module"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “Build an
Odoo module” de la
documentació oficial d’Odoo:
tinyurl.com/yavcdcdt.

– Verificar corbes de tret.

– Revisió de línia de terra, connexions i mesurament de resistència.

– Comprovació funcionament proteccions del transformador.

• Màquines a les quals s’aplica (dins la fàbrica):

– Transformador TR-001

– Transformador TR-002

– Grup electrogen GE-001

2.3 Creació d’un mòdul a partir de zero

Una vegada exposat el problema inicial, ens dedicarem a crear un mòdul d’Odoo
que pugui resoldre aquestes necessitats.

Un mòdul inclou tots els elements del patró model-vista-controlador, que és la
base de desenvolupament d’Odoo (figura 2.1):

• El model: es defineix en llenguatge Python, i són els objectes que declara-
rem, i es traduiran en taules PostgreSQL.

• La vista: la definirem en llenguatge XML.

• El controlador: podrem dissenyar mètodes en llenguatge Python que con-
trolen el funcionament d’Odoo.

Figura 2.1. Model-vista-controlador

El primer pas serà crear un mòdul buit. L’arxiu odoo-bin, que serveix per posar
en marxa el servidor, pot rebre el paràmetre scaffold, que crea un mòdul buit.
Li haurem de dir com es diu el mòdul, i on col·locar-ho (figura 2.2).

1 odoo−bin scaffold <module name> <where to put it>

https://www.odoo.com/documentation/13.0/howtos/backend.html#build-an-odoo-module
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A partir d’aquest punt, totes
les captures que es

mostraran corresponen al
mòdul d’exemple “manteni”,

visualitzats amb l’IDE
Pycharm.

Figura 2.2. Creació d’un mòdul buit a Odoo mitjançant odoo-bin scaffold

Aquesta instrucció ens crearà tota l’estructura d’arxius i carpetes d’un mòdul buit
(figura 2.3).

Figura 2.3. Arxius i carpetes d’un mòdul
nou

2.3.1 Arxius de presentació d’un mòdul

Començarem pels dos arxius que apareixen a la carpeta arrel del mòdul,
__init__.py i __manifest__.py.

L’arxiu __init__.py (dos guions baixos abans i després de init) identifica el mòdul
com un programa Python. S’hi col·loquen tots els fitxers Python que cal carregar
per a l’execució del programa. Per defecte es carreguen els controladors i models.
Vegeu-ho:

1 # −*− coding: utf−8 −*−
2

3 from . import controllers
4 from . import models

Per la seva banda, el fitxer __manifest__.py ha d’estar ubicat a l’arrel de la carpeta
del mòdul i ha de tenir el format d’un diccionari de Python (figura ??). És el
responsable de determinar:
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Diccionari de Python

Podeu trobar la definició de
dictionary de Python en aquest
enllaç: ja.cat/FaYXV.

Llista de categories

Podeu trobar la llista de
categories possibles per als
mòduls Odoo en aquest enllaç:
ja.cat/hA8gD.

• Nom, descripció, autors, llicència, versió, categoria... del mòdul.

• Els arxius XML que s’analitzaran durant l’arrencada del servidor Odoo.

• Les dependències amb altres mòduls.

Els valors del diccionari Python que conté aquest fitxer són els següents:

• name: nom del mòdul en anglès.

• summary: descripció del propòsit del mòdul en una frase.

• description: text que descriu el mòdul.

• author: autor del mòdul.

• website: web de l’autor del mòdul.

• category: categoria a la qual pertany el mòdul. Text separat per barres /
amb la ruta jeràrquica de les categories.

• version: versió del mòdul.

• depends: llista Python dels mòduls dels quals depèn aquest mòdul.

• data: llista Python dels noms de fitxers XML en instal·lar/actualitzar el
mòdul. La ruta dels arxius ha de ser relativa a la carpeta on es troba el
mòdul.

• demo: llista de Python de noms de fitxers XML que es carreguen si s’ha
instal·lat Odoo amb les dades de demostració o exemple. Les rutes dels
arxius han de ser relatives al directori on hi ha el mòdul.

Els diccionaris de Python es defineixen entre {} i les paraules clau separades per
comes. Les llistes es defineixen entre [] i els seus valors també van separats per
comes.

Exemple de l’arxiu __manifest__.py del mòdul manteni

1 # −*− coding: utf−8 −*−
2 {
3 ’name’: "manteni",
4

5 ’summary’: """
6 Example module made to teach Odoo""",
7

8 ’description’: """
9 Example module made to teach Odoo
10 Industrial maintenance
11 """,
12

13 ’author’: "Mikel López Villarroya",
14 ’website’: "http://www.github.com/mlvillarroya",
15

16 # Categories can be used to filter modules in modules listing
17 # Check https://github.com/odoo/odoo/blob/master/odoo/addons/

base/module/module_data.xml
18 # for the full list
19 ’category’: ’Industrial’,

https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp
https://github.com/odoo/odoo/blob/13.0/odoo/addons/base/data/ir_module_category_data.xml
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Creació de diagrames

Hi ha moltes més opcions per a
la creació de diagrames UML,

tant instal·lables com online,
totes perfectament vàlides. Una

alternativa instal·lable i open
source seria www.modelio.org, i

una alternativa online
www.diagrams.net o
www.lucidchart.com.

20 ’version’: ’0.1’,
21

22 # any module necessary for this one to work correctly
23 ’depends’: [’base’, ’hr’],
24

25 # always loaded
26 ’data’: [
27 ’security/security.xml’,
28 ’security/ir.model.access.csv’,
29 ’views/partner.xml’,
30 ’views/views.xml’,
31 ’views/templates.xml’,
32 ’report/manteni_report.xml’,
33 ’data/data.xml’,
34 ],
35 # only loaded in demonstration mode
36 ’demo’: [
37 ’demo/demo.xml’,
38 ],
39 ’installable’: True,
40 ’application’: True,
41 }

2.4 El model d’Odoo

Una vegada s’ha presentat el desenvolupament de mòduls a Odoo, es portarà a
terme el primer pas important: la creació del model. Aquesta tasca és crítica, ja
que proporciona els fonaments sobre els quals s’aixecarà tot el mòdul. És per això
que el primer pas serà fer el disseny teòric del mòdul, mitjançant un diagrama
UML; es farà servir l’eina DIA. A continuació, es determinaran els arxius bàsics
a modificar per tal de crear aquest model.

2.4.1 Disseny de classes amb Dia

Dia és una aplicació gràfica de propòsit general per a la creació de diagrames,
desenvolupada com a part del projecte GNOME. Està construïda de forma
modular, amb diferents paquets de formes per a diferents necessitats. A nosaltres
ens interessa aquesta eina per dissenyar els diagrames UML dels mòduls Odoo
que volem desenvolupar.

Ja que hem començat a definir les necessitats per al mòdul de manteniment,
crearem a continuació, ara amb Dia, el seu diagrama UML. Posem en marxa l’eina
Dia i obrim el fitxer proporcionat (figura 2.4).

https://www.modelio.org/
https://www.diagrams.net/
https://www.lucidchart.com
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Figura 2.4. Diagrama UML per al mòdul manteni

L’eina Dia permet desenvolupar diversos tipus de diagrama i, com que ens
interessen els diagrames UML, caldrà tenir seleccionada l’opció UML a la caixa
d’eines de la part esquerra de la pantalla de Dia.

Eines per crear diagrames UML

En una situació com la presentada, a l’hora de desenvolupar un diagrama UML, és
molt lògic pensar en un disseny que contingui classes per modelar els conceptes
ordre de treball, màquina, gamma i instrucció.

• Classe manteni.workorder, per modelar les ordres de treball.

• Classe manteni.machine, per modelar les màquines.

• Classe manteni.program, per modelar les gammes de manteniment.

• Classe manteni.program.instruction, per modelar les instruccions.

Una primera ullada al diagrama permet introduir una sèrie de conceptes per a
mòduls Odoo, amb les següents indicacions:

• Tots els elements d’un diagrama cal escriure’ls en anglès (fins i tot les
etiquetes i els textos informatius). Si ens interessa tenir-los en català o
castellà, utilitzarem posteriorment les eines de traducció que facilita Odoo.

• Totes les classes s’anomenen en minúscules i es recomana incorporar, com
a prefix, el nom del mòdul al qual pertanyen.

• Els noms de mòduls, classes i membres de les classes han de ser escrits en
minúscula amb guions baixos per fer llegibles els noms compostos.

• La nomenclatura indicada és la que marca Odoo i, com ja deveu saber, és
diferent de les nomenclatures recomanades en altres entorns de POO, com
és el cas del llenguatge Java.
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Com que els noms de les classes de l’exemple tenen el prefix manteni, deduïm que
es tracta del diagrama d’un mòdul anomenat manteni.

Un altre detall és la nomenclatura de la classe per a les instruccions,
manteni.program.instruction. A l’hora de crear les classes estem donant
informació sobre la jerarquia subjacent, ja que les instruccions són part de les
gammes.

En el diagrama també observem que entre les classes hi ha uns connectors
(associacions entre classes) de caràcter informatiu i ens serveixen únicament com
a documentació gràfica:

• Una gamma pot contenir diverses instruccions.

• Cada ordre de treball conté només una gamma. Una gamma pot associar-se
a moltes ordres de treball.

• Cada ordre de treball pot aplicar-se a diverses màquines. Una màquina pot
veure’s afectada per diverses ordres de treball.

• Cada ordre de treball serà efectuada per un treballador. Un treballador pot
tenir associades diverses ordres de treball.

• Cada màquina ha estat adquirida a un proveïdor (partner). Cada proveïdor
ens pot vendre diverses màquines.

Exemple de disseny d’un diagrama UML

Per a descriure amb detall la confecció d’un diagrama UML mitjançant un exemple diferent
podeu veure el vídeo següent:

https://player.vimeo.com/video/472581624

2.4.2 models.py

Una vegada hem dissenyat el diagrama, començarem amb el desenvolupament
del codi del model d’Odoo. Obrirem l’arxiu models.py. El model d’Odoo
contindrà tots els objectes (classes) que s’han definit anteriorment amb DIA. Tota
la informació s’introduirà a la carpeta models. Aquesta carpeta contindrà com a
mínim dos arxius:

• __init__.py, on s’esmenten tots els fitxers que conté la carpeta, i seran
importats per crear el mòdul.

• models.py, on es generaran totes les classes que componen el mòdul.

https://player.vimeo.com/video/472581624
https://player.vimeo.com/video/472581624
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"ORM API / Models"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “ORM API /
Models” de la documentació
oficial d’Odoo:
tinyurl.com/y7nkaj36.

L’arxiu models.py conté, com hem dit, la definició del model del mòdul d’Odoo.
Per definir un objecte (classe d’Odoo), cal definir una classe de Python i posteri-
orment instanciar-la.

Com a primer pas en la creació del model és molt interessant revisar l’arxiu
models.py generat amb un mòdul buit.

Exemple de l’arxiu models.py per a un mòdul buit

1 # −*− coding: utf−8 −*−
2

3 # from odoo import models, fields, api
4

5

6 # class nom_modul(models.Model):
7 # _name = ’nom_modul.nom_modul’
8 # _description = ’nom_modul.nom_modul’
9

10 # name = fields.Char()
11 # value = fields.Integer()
12 # value2 = fields.Float(compute="_value_pc", store=True)
13 # description = fields.Text()
14 #
15 # @api.depends(’value’)
16 # def _value_pc(self):
17 # for record in self:
18 # record.value2 = float(record.value) / 100

Com podem veure, tenim diverses parts:

• Inicialització, especificant que la codificació és utf-8.

• Importació dels mòduls Python que necessitarem. En cas que se n’hagin
d’importar més, s’haurà de fer en aquesta secció (per exemple, el mòdul
“datetime”).

• Definició de les classes. A continuació s’aniran definint una a una les
classes que havíem proposat al diagrama UML.

El següent pas serà dissenyar les classes. Dividirem la creació de les classes en la
definició d’atributs de classe i definició dels camps de la classe.

2.4.3 Atributs de classe

Els atributs de classe ajuden a editar certes característiques de la classe. Només
n’hi ha un d’obligatori, l’atribut _name. La resta són optatius. A part de l’atribut
_name obligatori, podem trobar, entre d’altres, els següents:

• _rec_name: totes les classes per defecte tindran un camp anomenat name
que emmagatzemarà el nom de cada registre, que s’utilitzarà per als camps
relacionals. En cas de voler emmagatzemar com a nom un altre camp
diferent, s’indicarà a _rec_name.

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/orm.html#models


Sistemes de gestió empresarial 34 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

• _inherit: per treballar el mecanisme d’herència. Es tractarà més endavant
en aquest manual.

• _order: permet declarar el camp que s’utilitzarà per ordenar els registres
quan es faci una recerca sense especificar un ordre concret.

• _auto: defineix si s’ha de crear una taula de la base de dades amb la
informació de la classe. És True per defecte.

• _table: en cas de no voler que es generi el nom de taula per defecte (nom
de la classe substituint els punts per guions baixos), nom que tindrà.

• _sql_constraints: condicions SQL que volem que es revisin com a
mesura de seguretat. Per exemple, ens permet verificar que en el registre
afegit no estem introduint un valor ja existent.

2.4.4 Camps possibles a Odoo

Una vegada indicats els atributs de la classe, es procedeix a definir els diferents
camps. Aquests camps s’hauran d’adaptar a la definició UML realitzada prèvia-
ment, i poden ser de diversos tipus; diferenciem entre:

• Camps bàsics

• Camps avançats:

Els camps bàsics són camps simples que contenen informació que s’emmagatze-
ma a la base de dades. Poden ser de diversos tipus (numèric, caràcter, text, data
...). Alguns dels paràmetres comuns (tots són opcionals) a qualsevol camp bàsic
són:

• string: text que veuran els usuaris relacionat amb el camp. Si no s’inclou,
els usuaris veuran el nom del camp. Si es col·loca com a primer paràmetre
només cal ficar-hi el nom, sense l’etiqueta.

• help: tooltip amb ajuda que veuran els usuaris.

• readonly: camp de només lectura (False per defecte).

• required: camp obligatori (False per defecte).

• index: generar un índex a la base de dades (False per defecte).

• default: valor per defecte que pren el camp. Es pot utilitzar un valor
concret o trucar a una funció (que es descriurà després en el mateix arxiu),
per al càlcul.

• groups: llista separada per comes dels grups amb accés a aquest camp.

Els tipus de camps que es poden utilitzar a Odoo són:
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• Char: camp bàsic de text. Té dos paràmetres:

– size: mida màxima del camp

– translate: activa la traducció del camp si ho posem com a True.

• Boolean

• Integer

• Float: número en format coma flotant. Té un paràmetre:

– digits: un parell de números (total, decimal), que representen la
precisió del número flotant.

És obligatori i important que en totes les classes es defineixi un camp
anomenat name de tipus Char, ja que s’utilitzarà per fer referència a la classe
quan es creuen camps relacionals.

A la figura 2.5 podeu veure la classe manteni.machine del mòdul “manteni”, que
conté diversos camps bàsics.

Figura 2.5. Classe manteni.machine

Pel que fa als camps avançats, els més senzills serien els següents (figura 2.6):

• Text: és similar a Char, però utilitzat per a cadenes més llargues. No
s’indica la mida, i es mostra en pantalla mitjançant una caixa multilínia.
Té un paràmetre:

– translate: activa la traducció del camp si ho posem com a True.

• Selection: crea un combo desplegable per triar un valor. Té un paràmetre
obligatori:

– selection: valors possibles del camp. Es presenten com una llista
de parells (valor, text), separats per comes.

Figura 2.6. Camps text i selection a la classe manteni.workorder
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Hi ha altres camps avançats, com ara:

• Camps de data i hora (Date i Datetime)

• Camps relacionals (relational)

• Camps pseudorelacionals (pseudo-relational)

• Camps calculats (computed)

• Camps relacionats (related)

Camps de data i hora (date i datetime)

Aquest tipus de camp són molt importants a Odoo, ja que serveixen per emmagat-
zemar dates i hores. A més a més de poder definir i emmagatzemar dates i hores,
podem utilitzar mètodes per operar (calcular edats, sumar o restar dates...).

Per introduir un valor en un cap del tipus date o datetime, ho podem fer
mitjançant:

• Un string en el format correcte (YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)

• Un objecte Python tipus date o datetime

• False o none

Si no estem segurs d’estar assignant un valor correcte a una data, podem fer servir
el mètode to_date() o to_datetime().

Un altre mètode molt útil és today(), ja que ens permet introduir la data actual,
per exemple com a valor per defecte d’un camp de data (figura 2.7).

Figura 2.7. Camp de data a la classe manteni.machine

Camps relacionals (relational)

Entre les classes d’Odoo es poden establir tres tipus de relacions, similars a les
del model entitat-relació per a les bases de dades. Aquestes relacions es defineixen
mitjançant els atributs referencials següents:

• Many2one

• One2many
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• Many2many

Many2one:

Representa una relació cap a una classe pare. Molts objectes de la classe que
conté l’atribut poden estar relacionats amb el mateix objecte de la classe pare.

Com a exemple, la relació entre la classe workorder i la classe program és
Many2one, ja que cada ordre de treball només té una gamma de manteniment
associada (figura 2.8).

Figura 2.8. Relació ”Many2one” entre la classe ”workorder” i la classe ”program”

Odoo mostra els camps Many2one acompanyats per una llista per seleccionar
l’objecte de la classe pare. Això obliga que la classe referenciada pel camp
Many2one contingui el camp name (figura 2.9).

Figura 2.9. Widget desplegable associat a un camp Many2one

Per definir un atribut Many2one a Odoo podem utilitzar (entre d’altres) els
següents paràmetres (figura 2.10):

• comodel_name (obligatori): nom de la classe destí

• domain (opcional): permet filtrar per no veure tots els valors.

• Ondelete (opcional): què fer quan s’esborra el registre referit. Els valors
possibles són set_null, restrict i cascade.
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Figura 2.10. Definició del camp Many2one program_id

One2many:

Representa una relació cap a una classe filla. Un objecte de la classe que
conté l’atribut pot estar relacionat amb molts objectes de la classe filla. Cada
atribut One2many ha de ser complementari d’un atribut Many2one que ha d’estar
obligatòriament en la classe filla.

Tornem a la definició del mòdul. Cada instrucció pertany a una gamma de
manteniment, i una gamma pot tenir més d’una instrucció. Per tant, tenint en
compte les definicions, hi haurà un camp One2many a la classe de les gammes
(manteni.program), i un camp Many2one corresponent i necessari a la classe de
les instruccions (manteni.instruction); com podeu veure a la figura 2.11.

Figura 2.11. Relacions One2many i Many2one entre les classes program i instruction

Odoo mostra per als camps One2many una llista amb tots els objectes relacionats,
i la possibilitat d’afegir-ne més (figura 2.12).

Figura 2.12. Widget de llista associat a un camp One2many

Per definir un atribut One2many a Odoo podem utilitzar (entre d’altres) els
següents paràmetres (figura 2.13):

• comodel_name (obligatori): nom de la classe destí.

• inverse_name (obligatori): nom del camp invers Many2one que es troba a
la classe destí.

• domain (opcional): permet filtrar per no veure tots els valors.



Sistemes de gestió empresarial 39 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

Figura 2.13. Definició del camp Many2one instruction_ids

L’existència d’un atribut One2many implica que hi ha d’haver un atribut
May2one corresponent. No obstant això, l’existència d’un atribut Many2one
no implica que hi hagi d’haver un atribut One2may.

Many2many:

Representa una relació de molts a molts entre dos objectes. Cada objecte d’una
classe A pot estar relacionat amb molts objectes de la classe B i cada objecte de
la classe B pot estar relacionat amb molts objectes de la classe A.

En el nostre cas, en una ordre de treball es pot demanar el manteniment de diverses
màquines, i una màquina apareixerà en diverses ordres de treball, a mesura que va
patint avaries (figura 2.14).

Figura 2.14. Relacions Many2many workorder i machine

Odoo mostra per als camps Many2many una llista amb tots els objectes relacionats,
i la possibilitat d’afegir-ne més, igual que a One2many (figura 2.15).

Figura 2.15. Widget de llista associat a un camp Many2many

Per definir un atribut Many2many a Odoo podem utilitzar (entre d’altres) els
següents paràmetres (figura 2.16):

• comodel_name (obligatori): nom de la classe destí.

• relation (opcional): nom de la taula de la base de dades que contindrà la
relació entre les dues classes.
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Els camps opcionals
relation, column1 i column2
eren necessaris en versions

anteriors, i per mantenir la
compatibilitat amb mòduls
antics no s’han retirat. Ara

bé, no són necessaris.

L’ús d’aquest tipus de camp
és tan reduït que realitzant

una recerca al codi font
d’Odoo només es troba tres

vegades. És per això que
no s’aprofundirà en el seu

estudi.

• column1 (opcional): nom de la columna referida per al registre de la classe
actual.

• column2 (opcional): nom de la columna referida per al registre de la classe
destí.

• domain (opcional): permet filtrar per no veure tots els valors.

Figura 2.16. Definició del camp Many2many machine_ids

Camps pseudorelacionals (pseudo-relational)

Aquest és un tipus especial (i molt poc utilitzat) de camps relacionals, on no es
genera cap clau forana a la base de dades, només un integer que relaciona el
camp amb el seu origen.

Hi ha dos tipus diferents de camps d’aquest tipus:

• Reference

• Many2onereference

Camps calculats (computed)

Potser ens interessa crear un camp que, en lloc d’utilitzar un valor emmagatzemat
a la base de dades, es generi mitjançant un càlcul. Per exemple, podríem calcular
de forma dinàmica l’edat d’un treballador de l’empresa mitjançant la seva data de
naixement i el dia actual. D’aquesta manera, sense necessitat d’ocupar espai a la
base de dades tindríem una dada actualitzada i utilitzable en cada moment.

Fan referència a un mètode que s’haurà de definir a continuació en llenguatge
Python.

Com a exemple podem veure el càlcul de la data del primer manteniment, que es
troba a la classe machine (figura 2.17).
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Funció ”timedelta” de
Python

Podeu trobar informació sobre la
funció timedelta de Python a:
tinyurl.com/ya4fr95z.

Figura 2.17. Camp calculat date_first_maintenance

De la figura anterior, cal destacar que:

• En primer lloc, es troba un bucle for record in self, ja que l’objecte a calcular
pot ser un conjunt de registres, no només un (per exemple, si volem mostrar
les dates de totes les màquines a una taula).

• Es recull el camp date_begin, que és un camp de tipus date.

• Es fa servir la funció timedelta de la llibreria datetime de Python per tal
de crear un objecte de tipus date amb les hores de manteniment, i poder-lo
afegir a la data inicial.

Camps relacionats (related)

L’últim tipus de camp avançat és el relacionat. Els camps relacionats serveixen
per obtenir un valor d’un altre model, seguint les relacions entre atributs. Això
evita haver de duplicar informació a la base de dades.

Per exemple, a la classe manteni.machine hem creat el camp suplier_id,
que fa referència a la taula res_partner. Si a més del nom de l’empresa
voldríem mostrar la seva direcció, podríem utilitzar un camp related, que
utilitzés suplier_id per consultar a la taula res_partner sense necessitat de
duplicar la informació (figura 2.18).

Figura 2.18. Camp relacionat al mòdul manteni

Exemple de creació del model d’un mòdul

Per a descriure amb detall la confecció del model d’un mòdul mitjançant un exemple diferent,
podeu veure el següent vídeo:

https://docs.python.org/3.7/library/datetime.html#timedelta-objects
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"Views"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “Views” de
la documentació oficial d’Odoo:

tinyurl.com/y76n6hsy.

https://player.vimeo.com/video/472582195

2.5 La vista a Odoo

Odoo és un programari de gestió empresarial desenvolupat sobre el framework
OpenObject de tipus RAD (Rapid Application Development) que facilita una
arquitectura MVC (model-vista-controlador) per als desenvolupaments. Una
vegada es domina el disseny del model de dades d’una aplicació desenvolupada
sobre OpenObject, com és el cas d’Odoo, cal entrar en el coneixement del disseny
de la vista i del controlador. En les aplicacions desenvolupades sobre el framework
OpenObject, el concepte vista engloba les pantalles que permeten exposar la
informació a l’usuari (anomenades vistes o views) per a visualitzar-la i/o editar-
la, i els menús, que faciliten un accés organitzat a les vistes. En conseqüència, ens
cal aprendre a dissenyar les vistes (views) i els menús (figura 2.19).

Figura 2.19. Vista de la fitxa d’un treballador (mòdul de Recursos Humans)

Per tant, direm que les vistes d’Odoo són les pantalles que faciliten l’accés
de l’usuari a la informació, tant per consultar-la com per modificar-la (altes,
baixes i modificacions). Les vistes són dinàmiques i es construeixen en
temps d’execució a partir de descripcions XML accessibles des del client,
fet que en possibilita, fins i tot, la modificació en temps d’execució.

2.5.1 Declaració de la vista

La descripció de les vistes ha de residir en un fitxer XML que ha d’estar referenciat
des de l’apartat data del fitxer descriptor del mòdul __manifest__.py. Així, en
el mòdul d’exemple “manteni” hi observem la presència del fitxer anomenat
views.xml i en el fitxer __manifest__.py hi trobem la línia (figura 2.20):

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/views.html
https://player.vimeo.com/video/472582195
https://player.vimeo.com/video/472582195
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Figura 2.20. Línia de càrrega de l’arxiu views.xml a
__manifest__.py

El nom del fitxer XML en el qual resideixen les vistes pot ser qualsevol, però és
altament aconsellable utilitzar el nom genèric “views.xml” o una combinació en
la qual aparegui el nom del mòdul i alguna cosa que n’indiqui el contingut (per
exemple, “manteni.xml” o “manteni_views.xml”).

2.5.2 Sintaxi genèrica i tipus de vistes

Més enllà dels diferents tipus de vistes que puguem trobar, hi ha una sintaxi
genèrica comuna a qualsevol vista.

Els camps que admet aquesta declaració genèrica (entre d’altres), són els
següents:

• name (obligatori): nom de la vista.

• model: classe a la qual fa referència aquesta vista.

• priority: prioritat per a carregar la vista. Si Odoo ha de carregar diverses
vistes, triarà la que tingui un número de prioritat més baix.

• arch: descripció específica de la vista. Aquesta és la part en què cada
tipus de vista específic tindrà la seva sintaxi.

• groups_idquins grups d’Odoo podran veure aquesta vista.

• inherit_id: veurem el concepte d’herència més endavant.

La sintaxi mínima de la declaració d’una vista serà similar a:

1 <record model="ir.ui.view" id="view_id">
2 <field name="name">Nom_de_la_vista</field>
3 <field name="model">Objecte_al_que_fa_referència</field>
4 <field name="arch" type="xml">
5 <!−− Aquí va el contingut específic de la vista−>
6 <VIEW_TYPE>
7 <VIEW_SPECIFICATIONS/>
8 </VIEW_TYPE>
9 <!−− Fi del contingut específic de la vista−>

10 </field>
11 </record>
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"Views/List"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “Views/List”

de la documentació oficial
d’Odoo: tinyurl.com/y7rr7hx3.

Aquesta sintaxi genèrica és comuna a tots els diferents tipus de vistes, i per
tant cal entendre-la.

A banda, com hem dit, hi ha diferents tipus de vistes, cadascuna amb la seva
sintaxi i especificacions; com ara:

• Vista de llista o arbre

• Vista de formulari

• Vista de gràfics

• Vista de calendari

• Vista de cerca

Vista de llista o arbre

Aquest tipus de vistes consisteix en una distribució de línies amb l’objectiu de
facilitar la visualització i/o edició d’un conjunt de recursos d’un objecte. Igual
que per a la resta de vistes, generarem el codi estàndard a partir de l’atribut arch,
personalitzant la següent línia:

1 <field name="arch" type="xml">
2 <tree atributs...>
3 <diferents etiquetes>
4 </tree>
5 </field>

Hi ha, entre d’altres, els següents atributs:

• editable: per defecte, per editar una llista fem clic sobre una de les línies,
i s’obrirà el formulari definit per a l’edició. No obstant això, l’atribut
editable ens permet fer-ho sobre la mateixa llista. Pot prendre els valors
top o bottom.

• default_order: canvia l’ordre per defecte per un de personalitzat.

• decoration - {$ name}: permet canviar el color de les línies de la llista,
en funció d’una variable determinada. S’introdueix una expressió Python
per a ser avaluada. {$ Name} pot ser substituït pels valors següents:

– Valors html (per exemple bf, font-weight: bold, it, font-style: italic)

– Etiquetes predeterminades (danger, info, muted, primary,
success, warning).

• create, edit, delete: permet desactivar aquestes funcions si l’atribut
es col·loca a valor False.

Sota l’etiqueta <tree> podem trobar els següents elements:

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/views.html#list
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Views/Form

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol
“Views/Form” de la
documentació oficial d’Odoo:
tinyurl.com/y752ltg8.

• button: mostra un botó. Entre d’altres porta els atributs:

– icon: icona del botó.

– string: text del botó.

– type: tipus del botó (workflow, object, action).

– states: fa el botó invisible si no es compleix la condició.

– confirm: missatge de confirmació per a la vostra acceptació.

• Field: l’element més habitual. Mostra un camp. Entre d’altres porta els
atributs:

– name: nom del camp.

– string: text de la columna (per defecte l’etiqueta del camp)

– invisible: es té en compte per a Odoo, però no apareix a la llista.
Imprescindible si el camp és una de les condicions per canviar la
decoració de la taula.

– groups: grups que poden veure el camp.

Exemple de vista de llista o arbre

A la figura 2.22 i la figura 2.21 podeu veure la vista creada per a la classe manteni.machine.

Figura 2.21. Vista de llista de la classe manteni.machine

Figura 2.22. Codi per a la vista de llista de la classe manteni.machine

Vista de formulari

La vista de formulari està pensada per a mostrar la informació d’un sol registre.
A diferència de la vista de llista, que és clarament funcional, la vista de formulari
té un important component estètic: és clau ordenar la informació de manera clara
i agradable. Igual que per a la resta de vistes, generarem el codi estàndard a partir
de l’atribut arch, personalitzant la següent línia:

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/views.html#form


Sistemes de gestió empresarial 46 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

1 <field name="arch" type="xml">
2 <form atributs...>
3 <diferents etiquetes>
4 </form>
5 </field>

En aquestes vistes diferenciarem els components estructurals (serveixen per a
fixar l’estètica del formulari) i els components semàntics (indiquen quins camps
sortiran al formulari).

Components estructurals:

Aquests components estan pensats per a proveir ajuda visual al formulari. Són els
següents:

• sheet: es fica a sota de l’etiqueta <form>, i serveix per crear una fulla, que
fa el formulari més responsive (adaptable a pantalles de diferents mides).

• header: és la capçalera del formulari, que en edició avançada es fa servir
per a col·locar botons o marcadors d’estat.

• group: és molt important per a la vista “form”, ja que permet definir
l’estructura de columnes del formulari. Dins un grup es creen dues
columnes diferents, de manera que si fiquem una etiqueta <field>, mostrarà
el nom del camp en una columna i el seu valor en una altra. El nombre de
columnes que té un grup pot personalitzar-se mitjançant l’atribut col. Es
pot ficar una etiqueta <group> dins una altra, de manera que subdividim el
formulari en diferents columnes (vegeu la figura 2.23 i la figura 2.24).

Figura 2.23. Grups dins un altre grup a la vista form

Figura 2.24. Resultat a Odoo del codi de la figura anterior

• notebook: defineix una secció amb pestanyes. Cada pestanya serà un
element amb l’etiqueta <page>.
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– page: el seu atribut més important és string (obligatori), que doni el
títol de cada pestanya (figura 2.25).

Figura 2.25. Ús de ’notebook’ i ’page’ a la vista d’empleat

• newline: crea una nova fila a partir de l’etiqueta.

• separator: petita línia horitzontal (només té un efecte estètic).

Components semàntics:

Aquests components permeten la interacció amb el sistema Odoo. Són els botons,
i els camps. Els botons es comporten de la mateixa manera que els de la vista
de llista, i per tant no es tornaran a comentar. Ens centrem, doncs, en els camps
<field>.

Hi ha diferents atributs que poden acompanyar els camps <field>. Els principals
són:

• name. És obligatori i indica el nom del camp.

• widget. Els diferents tipus de camps es mostren de diferent manera per
defecte. Amb aquest atribut es pot obligar a canviar l’aspecte. Presentem
alguns exemples dels widgets per defecte per a diferents tipus de camps
(figura 2.26, figura 2.27, figura 2.28 i figura 2.29):
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Figura 2.26. Widget per defecte per als camps tipus Select

Figura 2.27. Widget per defecte per als camps tipus Date

Figura 2.28. Widget per defecte per als camps tipus Many2one

Figura 2.29. Widget per defecte per als camps tipus One2many i Many2many

• class. Tenim la possibilitat d’afegir classe CSS, de manera que podem
canviar com es mostren els diferents camps. Alguns exemples:

– oe_inline. Cancel·la un salt de línia entre dos camps.

– oe_left, oe_right. Fa flotar el contingut en la direcció indicada.

– oe_read_only, oe_edit_only. Fa que el camp només es mostri en
el mode indicat (lectura o edició).
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"Views/Graph"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol
“Views/Graph” de la
documentació oficial d’Odoo:
tinyurl.com/y9kc25qe.

• groups. Restringeix la visualització del camp a certs grups (figura 2.30).

Figura 2.30. Ítem de menú del mòdul manteni restringit al grup manteni_manager

• domain. Per a camps relacionals, determina els valors que hauran de
mostrar-se, amagant la resta.

• Context. Serveix per crear filtres, enviant els camps implicats i la igualtat
que han de complir (figura 2.31).

Figura 2.31. Ús de domain i context a una vista search del mòdul manteni

• readonly. Fa el camp de només lectura.

• required. Fa el camp obligatori.

• nolabel. Evita mostrar l’etiqueta, quan el camp està dins un <group>.

• help. Mostra un tooltip amb un text d’ajuda.

Vista de gràfics

Aquesta vista està pensada per a visualitzar informació de manera gràfica. Igual
que per a la resta de vistes, generarem el codi estàndard a partir de l’atribut arch,
personalitzant la següent línia:

1 <field name="arch" type="xml">
2 <graph atributs...>
3 <diferents etiquetes>
4 </graph>
5 </field>

Es poden fer servir dos atributs, cap d’ells obligatori. Són els següents:

• type: a triar entre bar (per defecte), pie i line el tipus de gràfic que es
farà servir.

• stacked: només per als gràfics de barres (bar). Agrupa les barres.

L’única etiqueta permesa dins els gràfics és <field>. Pot tenir els següents atributs:

• name (obligatori). El nom del camp que farem servir per a la vista.

• title (opcional). Text que es mostra a sobre del gràfic.

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/views.html#graph
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"Views/Calendar"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol

“Views/Calendar” de la
documentació oficial d’Odoo:

tinyurl.com/y8uv2pow.

• type. Indica per a què es farà servir el camp. Pot tenir els valors:

– row: el camp es farà servir per a agrupar (eix X).

– col: només es fa servir per a taules.

– measure: el camp servirà per a quantificar els camps agrupats (eix Y).

• interval. Per als camps tipus date o datetime, agrupa segons l’interval
indicat (day, week, month, quarter o year).

Exemple de vista de gràfics

Com a exemple, es pot veure el gràfic generat al mòdul hr_attendance, que mostra les
assistències dels treballadors de l’empresa. Com a camps agrupadors tenim employee_id

i check_in, és a dir, presentarà a l’eix X els treballadors que han comunicat la seva entrada.
Com a camp de mesura tenim worked_hours, és a dir, anirà sumant a l’eix Y les hores
d’assistència de cada treballador (figura 2.32 i figura 2.33):

Figura 2.32. Gràfic generat automàticament per a la classe hr_attendance

Figura 2.33. Codi font de la vista de gràfic per a la classe hr_attendance

Vista de calendari

Aquesta vista està pensada per a visualitzar informació en forma de calendari.
Igual que per a la resta de vistes, generarem el codi estàndard a partir de l’atribut
arch, personalitzant la següent línia:

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/views.html#calendar
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Aquesta part de la teoria
correspon al capítol
“Views/Search” de la
documentació oficial
d’Odoo: següent.

1 <field name="arch" type="xml">
2 <calendar atributs...>
3 <diferents etiquetes>
4 </calendar>
5 </field>

Els atributs que es poden fen servir (entre d’altres) són:

• date_start (obligatori). Camp que definirà la data de començament de
cada esdeveniment.

• date_stop. Camp que definirà la data de finalització de cada esdeveniment.

• date_delay. Alternatiu a date_stop. Camp que definirà la durada d’un
esdeveniment.

• color. Indica el camp per a fer la segmentació per colors. Tots els registres
amb el mateix valor en aquest camp compartiran color en el calendari.

• all_day. Boolean que indica si els esdeveniments seran sempre de tot el
dia.

• mode. Indiquem el mode per defecte del calendari: day, week o month.

Exemple de vista de calendari

A continuació, podeu veure la vista del calendari (figura 2.34) i el codi per a la vista (figura
2.35) per a la classe manteni.workorder.

Figura 2.34. Vista de calendari de la classe manteni.workorder

Figura 2.35. Codi per a la vista de llista de la classe manteni.workorder

Vista de cerca

Aquesta vista està pensada per a crear criteris de cerca a les vistes de llista. Igual
que per a la resta de vistes, generarem el codi estàndard a partir de l’atribut arch,
personalitzant la següent línia:

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/views.html#search
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1 <field name="arch" type="xml">
2 <search atributs...>
3 <diferents etiquetes>
4 </search>
5 </field>

Podem crear quatre funcionalitats diferents:

• field: indica en quin camp haurà de buscar quan introduïm un text en
el requadre de cerca. Odoo farà la cerca mitjançant el criteri escrit en el
textbox, buscant en tots els fields que s’han introduït amb l’operació AND.
Es poden afegir (entre d’altres), els següents atributs:

– name: nom del camp.

– string: etiqueta del camp.

– operator: indica l’operador que farà servir Odoo per a buscar. Per
exemple, quan busquem en un camp de text, Odoo generarà una cerca
del tipus [(name, ilike, valor_introduït)]. Si afegim l’atribut operator
podem canviar aquest ilike per defecte per un altre operador.

– filter_domain: permet definir completament la cerca que volem
fer. Accepta una llista amb una taula Python de tres elements (name,
operator, provided_value).

– context: permet incloure condicions (context).

– groups: fa visible el camp només a grups d’usuaris concrets.

• filter: és una mena d’interruptor en la vista de cerca. Només es pot
habilitar o deshabilitar. Aplicarà directament un criteri establert i mostrarà
els resultats directament. Entre d’altres, pot tenir els següents atributs.

– string (obligatori): el text que es mostrarà.

– domain: crea el domini de cerca per a mostrar en pantalla.

– date: nom d’un camp tipus date o datetime. Crea un submenú amb
diverses opcions temporals.

– context: diccionari de Python que es barreja amb el domini, per
a crear el domini de cerca. Es fa servir molt quan volem fer una
agrupació.

– help: tooltip d’ajuda que es mostrarà.

– groups: grups que poden fer servir el filtre.

• separator: serveix per a separar grups de filtres.

• group: serveix per a separar grups de filtres, més fàcil de llegir que el
separator.

Exemple de vista de cerca

A continuació, podeu veure la vista de cerca (figura 2.36) i el codi per a la vista (figura 2.37)
per a la classe manteni.workorder.
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"Actions"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “Actions” de
la documentació oficial d’Odoo:
tinyurl.com/yaqmxs5t.

Figura 2.36. Vista de cerca de la classe manteni.workorder

Figura 2.37. Codi per a la vista de cerca de la classe manteni.workorder

Altres vistes

Hi ha més tipus de vistes a Odoo, les descripcions de les quals es poden trobar a
la documentació oficial d’Odoo:

• Activity

• Cohort (només disponible a Odoo Enterprise)

• Dashboard (només disponible a Odoo Enterprise)

• Gantt (només disponible a Odoo Enterprise)

• Kanban

• Map (només disponible a Odoo Enterprise)

• Pivot

2.5.3 Accions

Les accions defineixen el comportament del sistema en resposta a una acció:
login, prémer un botó, seleccionar un valor... Per a declarar una acció se n’haurà
d’indicar el nom i el tipus. Hi ha diversos tipus:

• Obrir una finestra: ir.actions.act_window

• Obrir un web: ir.actions.act_url

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/actions.html
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En aquest manual ens
cenyirem exclusivament a
les accions de finestra, ja

que són les necessàries per
al desenvolupament bàsic

de mòduls. Podeu trobar
informació detallada sobre

la resta d’accions a la
documentació oficial d’Odoo.

"Actions / Windows
actions"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “Actions /

Windows actions” de la
documentació oficial d’Odoo:

tinyurl.com/y8l26wwj.

"Data files / Shortcut /
Menuitem"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “Data files /

Shortcut / Menuitem” de la
documentació oficial d’Odoo:

tinyurl.com/yata9nlz.

• Executar un mètode al servidor: ir.actions.server

• Executar un informe: ir.actions.report.xml

• Executar una acció implementada enterament en el client:
ir.actions.client

• Accions executades automàticament i periòdicament pel servidor: ir.cron

Accions ”ir.actions.act_window”

La més comuna de les accions serveix per obrir una finestra de visualització d’un
model mitjançant les seves vistes. Definirà el conjunt de vistes que es poden obrir
(figura 2.38).

Els seus camps (entre d’altres) són:

• res_model: classe de la qual prové l’acció.

• view_mode: llista separada per comes de les vistes disponibles, posant com
a primera la que volem que aparegui per defecte.

• Context (opcional): informació addicional que passem a la vista.

• Domain (opcional): domini de filtratge que passem a les vistes.

Figura 2.38. Codi per a l’acció d’obrir la finestra de la classe manteni.workorder

2.5.4 Generació de menús

Per a generar un menú en un mòdul d’Odoo, farem servir l’etiqueta <menuitem>,
que cridarà a una acció que cridarà a les respectives vistes.

Els valors específics de cada menú són:

• name: és el títol del menú, és opcional; si no ho posem al menú, prendrà el
nom de l’acció que executa.

• id: conté l’identificador XML del menú; ha de ser únic dins el mòdul.

• action: identificador de l’acció que executa el menú. Si no especifiquem
l’acció, el sistema entén que es tracta d’un menú arrel i per tant que conté

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/actions.html#window-actions-ir-actions-act-window
https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/data.html#menuitem
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altres menús i/o opcions. El disseny de la corresponent acció depèn del tipus
d’execució que porta associada (obrir finestra, executar informe, arrencar un
assistent...).

• web_icon: icona que mostra el client web a la pantalla d’instal·lació del
mòdul.

• parent: identificador del menú pare al qual pertany. Si no ho especifiquem,
el sistema entén que es tracta d’un menú arrel (menú principal).

• groups: grup d’usuaris que poden veure el menú. Si volem especificar més
d’un grup, cal separar-los per comes (groups = “admin, user”).

Exemple de la generació de menús pel mòdul **manteni**

1 <!−− Top menu item −−>
2 <menuitem
3 name="Maintenance"
4 id="manteni.menu_root"
5 web_icon="manteni,static/description/icon.png" groups

="group_manteni_user"/>
6

7 <!−− menu categories −−>
8 <menuitem name="Config" id="manteni.menu_3" parent="manteni.

menu_root" sequence="4"
9 groups="group_manteni_manager"/>
10 <!−− actions −−>
11 <menuitem name="Workorders" id="manteni.menu_1a" parent="

manteni.menu_root" sequence="1"
12 action="manteni.workorder_action_window" groups="

group_manteni_user"/>
13 <menuitem name="Calendar" id="manteni.menu_1b" parent="

manteni.menu_root" sequence="3"
14 action="manteni.workorder_calendar_action_window"
15 groups="group_manteni_manager"/>
16 <menuitem name="Machine list" id="manteni.menu_2_1" parent="

manteni.menu_3" sequence="5"
17 action="manteni.machine_action_window"/>
18 <menuitem name="Program list" id="manteni.menu_2_2" parent="

manteni.menu_3" sequence="6"
19 action="manteni.program_action_window"/>
20 <menuitem id="res_partner_menu"
21 parent="manteni.menu_3"
22 action="action_machinery_seller_form"
23 sequence="7" groups="group_manteni_manager"/>

Exemple de creació de les vistes d’un mòdul (vídeo)

Per a descriure amb detall la confecció de les vistes d’un mòdul mitjançant un exemple
diferent, podeu veure el següent vídeo.

https://player.vimeo.com/video/473780744

https://player.vimeo.com/video/473780744
https://player.vimeo.com/video/473780744
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2.6 El controlador a Odoo

Odoo és un software molt madur i que proporciona els mètodes per a, entre d’altres,
crear, modificar i esborrar registres. Tot i que el llenguatge que hi ha a sota és
Python, el desenvolupador no ha d’obsessionar-se amb aquest llenguatge, ja que
es parteix d’una gran base. La capa ORM d’OpenObject facilita un seguit de
mètodes que s’encarreguen del mapatge entre els objectes Python i les taules de
PostgreSQL. Així, disposem de mètodes per crear, modificar, eliminar i cercar
registres a la base de dades. Aquests mètodes són utilitzats de manera automàtica
per OpenObject en l’execució dels diversos tipus de vista que OpenObject ens
permet dissenyar.

En ocasions, però, pot ser necessari alterar l’acció automàtica de cer-
ca–creació–modificació–eliminació facilitada per OpenObject i, llavors, haurem
de sobreescriure els corresponents mètodes en les nostres classes.

Com a exemple d’aquesta necessitat, podem considerar el cas de la gestió de recursos
humans (classe hr.employee) dins el fitxer hr.py del mòdul hr d’Odoo. Si hi donem una
ullada, al final de la classe hi trobem el disseny, entre d’altres, dels mètodes unlink (eliminar)
i write (modificar). Cadascun d’ells executa un seguit de comprovacions i/o accions i, si tot
és correcte, invoca la crida dels corresponents mètodes unlink, create i write de la capa
ORM. Així, el mètode unlink (eliminació de treballadors) elimina també el registre de la
classe resource associat al treballador abans d’esborrar el registre de la seva taula.

Redefinició dels mètodes ’write’ i ’unlink’ per a la classe ”hr.employee”

1 def write(self, vals):
2 if ’address_home_id’ in vals:
3 account_id = vals.get(’bank_account_id’) or self.

bank_account_id.id
4 if account_id:
5 self.env[’res.partner.bank’].browse(account_id).

partner_id = vals[’address_home_id’]
6 if vals.get(’user_id’):
7 vals.update(self._sync_user(self.env[’res.users’].

browse(vals[’user_id’])))
8 res = super(HrEmployeePrivate, self).write(vals)
9 if vals.get(’department_id’) or vals.get(’user_id’):
10 department_id = vals[’department_id’] if vals.get(’

department_id’) else self[:1].department_id.id
11 # When added to a department or changing user,

subscribe to the channels auto−subscribed by
department

12 self.env[’mail.channel’].sudo().search([
13 (’subscription_department_ids’, ’in’,

department_id)
14 ])._subscribe_users()
15 return res
16

17 def unlink(self):
18 resources = self.mapped(’resource_id’)
19 super(HrEmployeePrivate, self).unlink()
20 return resources.unlink()
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ORM API / Common ORM
method

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “ORM API /
Common ORM methods” de la
documentació oficial d’Odoo:
tinyurl.com/yb7mks2u.

"ORM API / Method
decoratos"

Aquesta part de la teoria
correspon al capítol “ORM API /
Method decoratos” de la
documentació oficial d’Odoo:
tinyurl.com/ya89leh9.

2.6.1 Mètodes ORM més comuns

Mètode create(vals_list) → records. Crea un o diversos registres per a l’objecte
on es defineix. Com a paràmetre d’entrada s’haurà de ficar un diccionari o una
llista de diccionaris (si es vol afegir més d’un camp) amb els valors que es volen
escriure.

El format del diccionari o llista de diccionaris ha de ser el següent:
[{‘field_name’: field_value, ...}, ...]

Mètode write(vals). Prenent un registre o conjunt de registres, modifica un camp
o conjunt de camps amb els valors introduïts. Si es tracta de més d’un registre, tots
seran modificats amb els mateixos valors pels camps. Com a paràmetre d’entrada
s’haurà de ficar un diccionari amb els valors que es volen modificar. El format
serà {‘camp1’: valor1, ‘camp2’: “valor2”}, etc.

Mètode browse([ids]) → records. Fent servir com a entrada un identificador
o una llista de números identificadors, ens torna els registres de la classe que
coincideixen amb aquest identificador.

Mètode search(args[, offset=0][, limit=None][, order=None][, count=False]).
Torna un subconjunt de registres coincidents amb els paràmetres de la cerca. Pot
tenir els paràmetres:

• args – Un domini de cerca. Si està buit agafarà tots els registres.

• offset (int) – Nombre de resultats que ha d’ignorar.

• limit (int) – Nombre de resultats màxim que ha de donar (default: all).

• order (str) – Text per a ordenar els resultats.

• count (bool) – Si el seu valor és True, només torna el nombre de resultats
coincidents (default: False).

Exemple del mètode search

Suposem que volem buscar tots els treballadors d’una empresa, continguts a l’objecte
company. Podrem fer servir l’expressió: search([(‘company_id’, ’=’, company.id)]).

Aquesta expressió pot trobar-se a l’arxiu hr_employee.py de la classe hr_presence.

Mètode unlink(). Esborra el registre o registres indicats.

2.6.2 Els decoradors

Tal com ocorre en el model d’Odoo amb els camps calculats, de vegades s’han
de desenvolupar funcions per a modificar o ampliar les funcionalitats d’Odoo.

https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/orm.html#common-orm-methods
https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/orm.html#module-odoo.api
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Els decoradors no són una
funcionalitat exclusiva

d’Odoo, són un recurs molt
utilitzat a Python.

Els decoradors @api.multi i
@api.one no estan

permesos a partir d’Odoo
13, i per tant hauran

d’eliminar-se si tenim
mòduls preparats per a

altres a versions.

No s’ha de confondre
“@api.constrains” amb

“constraints”; podeu trobar
informació a

tinyurl.com/y44krt97.

Si anem revisant el codi font, trobarem sentències que comencen amb una “@”
a sobre d’aquestes funcions. Són els decoradors. Els decoradors permeten
modificar la manera de comportar-se d’una funció (figura 2.39).

Figura 2.39. Decorador a la classe ”hr_employee”

Els decoradors més interessants per al desenvolupament de mòduls a Odoo són:

• @api.depends

• @api.constrains

• @api.onchange

@api.depends

Aquest decorador pot completar la funció d’un camp calculat, indicant quan s’ha
de realitzar aquest càlcul, és a dir, de quins altres camps depèn.

Com a exemple tenim la funció _amount_all del mòdul de compres (codi
font: tinyurl.com/yce2vu4r). Per a una compra, la funció d’actualització de les
quantitats subtotal, total d’impostos i total només es “dispara” quan canvia el camp
price_total de la classe order_line.

Destacarem també que @api.depends pot fer dependre una funció d’un camp que
pertany a una classe diferent de la en la qual hi ha la funció.

Ús del decorador @api.depends

1 @api.depends(’order_line.price_total’)
2 def _amount_all(self):
3 for order in self:
4 amount_untaxed = amount_tax = 0.0
5 for line in order.order_line:
6 amount_untaxed += line.price_subtotal
7 amount_tax += line.price_tax
8 order.update({
9 ’amount_untaxed’: order.currency_id.round(

amount_untaxed),
10 ’amount_tax’: order.currency_id.round(amount_tax)

,
11 ’amount_total’: amount_untaxed + amount_tax,
12 })

@api.constrains

Aquest decorador serveix per a verificar certes condicions abans de guardar un
registre a la base de dades.

https://github.com/odoo/odoo/blob/13.0/odoo/api.py#L101
https://github.com/odoo/odoo/blob/13.0/addons/purchase/models/purchase.py
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El decorador onchange i el
decorador depends són
similars, i moltes vegades
poden fer-se servir
indistintament. La principal
diferència és que a
@api.depends pot fer servir
camps de classes externes
a la classe on hi ha la funció.

A la classe Contract del mòdul de Recursos Humans (codi font ti-
nyurl.com/yck3mnbt) hi ha una funció amb aquest tipus de decorador. Abans de
guardar un contracte cal assegurar-se que la data d’inici no és més alta a la data
de finalització. Per això es genera aquesta funció.

1 @api.constrains(’date_start’, ’date_end’)
2 def _check_dates(self):
3 if self.filtered(lambda c: c.date_end and c.date_start > c.date_end):
4 raise ValidationError(_(’Contract start date must be earlier than

contract end date.’))

@api.onchange

A vegades pot resultar-nos útil canviar un valor abans de manera immediata,
depenent del valor que ha pres un altre camp de la mateixa classe, per a això
utilitzem les funcions onchange.

Els camps calculats, definits anteriorment, no necessiten una funció onchange,
ja que s’actualitzen automàticament. Això és una novetat respecte a versions
anteriors.

Per a la classe manteni.workorder hi ha dues funcions d’aquest tipus. La
primera actualitza la data de finalització de l’ordre de treball si es tria l’estat closed
a la data actual. La segona busca l’identificador d’usuari d’un treballador quan
canviem l’empleat que durà a terme l’ordre de treball.

1 @api.onchange(’state’)
2 def _onchange_state(self):
3 if self.state == ’closed’:
4 self.date_end=date.today()
5

6 @api.onchange(’employee_id’)
7 def _onchange_employee_id(self):
8 self.employee_user_id=self.employee_id.resource_id.user_id

Exemple de treball amb el controlador d’un mòdul (vídeo)

Per a descriure amb detall la creació de funcions i la modificació del controlador a Odoo
mitjançant un exemple diferent podeu veure aquest vídeo.

https://player.vimeo.com/video/473779714

https://github.com/odoo/odoo/blob/13.0/addons/hr_contract/models/hr_contract.py
https://github.com/odoo/odoo/blob/13.0/addons/hr_contract/models/hr_contract.py
https://player.vimeo.com/video/473779714
https://player.vimeo.com/video/473779714
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