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Aquest material està protegit sota llicència de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 i és la 
maqueta dels materials en desenvolupament per l'Institut Obert de Catalunya, que una 
vegada publicats seran accessibles a l'apartat recursos de la web http://ioc.xtec.cat

En cas de suggeriment i/o detecció d'error, podeu informar a iguixa@xtec.cat

Castellano
Este material está protegido bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0 y es la 
maqueta de los materiales en desarrollo por el Institut Obert de Catalunya, que una 
vez publicados seran accesibles en el apartado recursos de la web 
http://ioc.xtec.cat
En caso de sugerencia y/o detección de error, dirigir-se a iguixa@xtec.cat

Euskara

Material hau Creative Commons BY-NC-SA 3.0 babesa eta eredu materialak 
garatzen Institut Obert de Catalunya, behin argitaratutako web http://ioc.xtec.cat
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Bibliografia
Tiny SPRL (2009). Open Object Developer Book. Release 1.0. Tiny SPRL. Descarregat el 
03/09/2012 a l'apartat Download eBook de http://  doc.openerp.com  

Llibre electrònic facilitat per Tiny SPRL (nom inicial de l'empresa OpenERP) que conté 
tota la informació tècnica necessària per a desenvolupar mòduls d'OpenERP. La versió 
descarregada es pot obtenir també aquí. Està obsolet però és l'única documentació oficial 
d'OpenObject descarregable. Més aconsellable utilitzar la documentació on-line, que està 
una mica més actualitzada.

OpenERP (2011). Technical Memento. Open Object Press. Descarregat el 03/09/2012 de 
http://doc.openerp.com/memento/

Document de referència ràpida pels desenvolupadors en OpenObject. N'hi ha 2 versions: 
una en format apaïsat, amb tres columnes de text per pàgina, de manera que el document 
ocupa set pàgines DIN-A4; la segona versió conté alguns detalls més i està formatat de 
manera habitual en divuit pàgines, de manera que és més fàcil de llegir, però ocupa més. 
Les versions existents en el moment de redacció d'aquests materials es poden obtenir 
també aquí:

• OpenERP_Technical_Memento_v0.6.4.pdf  

• OpenERP_Technical_Memento_v0.6.4_A4.pdf  

• OpenERP_Technical_Memento_v0.6.5_A4_draft  

González, R. Python para todos. Descarregat el 03/09/2012 de 
http://mundogeek.net/tutorial-python/

Llibre distribuït sota llicència Creative Commons Reconocimiento 2.5 España, dedicat a 
l'aprenentatge del llenguatge Python per a coneixedors de la programació orientada a 
objectes. La versió descarregada es pot obtenir també aquí.

Adreces d'interès
http://www.postgresql.org

Portal oficial del SGBD PostgreSQL des d'on podem descarregar les diverses versions 
amb la corresponent documentació, així com els connectors ODBC.

http://www.aulaerp.com

Pàgina web dedicada a la formació en els ERP OpenERP i Tryton, desenvolupada per 
Zikzakmedia, SL. Per a nosaltres té especial interès la informació tècnica relativa a 
OpenERP a diferents nivells (usuaris, programadors/instal·ladors i administradors).

http://www.zikzakmedia.com/ca/
http://www.aulaerp.com/
http://www.postgresql.org/
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-WlpERUt6V2tKUDg
http://mundogeek.net/tutorial-python/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-bml6bVd1UC0tcTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-eFdoVzFCN1NCVXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-dXoybzZSOHhIazQ/edit
http://doc.openerp.com/memento/
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-YWc0Wi15M3ZfQUk
http://doc.openerp.com/
http://doc.openerp.com/
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http://mundogeek.net/tutorial-python/

Pàgina web que conté la darrera versió en PDF del llibre Python para todos de Raúl 
González Duque, així com alguns enllaços a documents web que ens ajudaran a una 
millor programació en Python.

http://aprenderpython.org/i/

Portal web dedicat a l'aprenentatge del llenguatge Python en llengua castellana, que 
inclou una biblioteca dedicada a la recopilació de documents, llibres i presentacions 
dedicats al llenguatge Python.

http://python.org/

Portal oficial del llenguatge de programació Python, des d'on podem descarregar-nos les 
diverses versions i documentació corresponent.

https://launchpad.net/openobject

Pàgina principal d'OpenERP a Launchpad, des d'on tenim accés a tots els projectes 
relacionats amb OpenERP.

http://  doc.openerp.com  

Pàgina d'OpenERP destinada a la documentació i des d'on es té accés a la documentació 
en línia i als llibres electrònics (format .PDF). Concretament, en aquesta ocasió, té 
especial interès per a nosaltres el Developer Book i el Technical Memento.

http://doc.openerp.com/
http://doc.openerp.com/
https://launchpad.net/openobject
http://python.org/
http://aprenderpython.org/i/
http://mundogeek.net/tutorial-python/

	Bibliografia
	Adreces d'interès

