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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  

Adreces d'interès
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://  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.
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