Manual del Editor Sènior.
0 – Log-in | Identificar-se com a editor sènior a la pàgina web.
Primer de tot hem d'identificar-nos a la web amb el nostre usuari i la contrasenya per
tal que la web sàpiga qui som.

–

–

Si no recordem la contrasenya en podem sol·licitar una de nova fent click a:
Demana una contrasenya nova >>> Ens enviarà una nova contrasenya al
nostre correu electrònic.
Si no tenim usuari a la web podem sol·licitar un compte nou fent click a: Crea
un compte nou. La sol·licitud de un nou usuari restarà pendent d'aprovació per
part del administrador de la pàgina.

1 – Tipus de contingut de la pàgina.
La pàgina s'estructura mitjançant diferent tipus de contingut que podem editar segons
els permisos que ens atorga l'administrador de la pàgina. Els diferent tipus de
contingut es poden diferenciar segons si son estàtics ( canvien poc o molt poc en el
temps) o si són dinàmics ( canvien en el temps, i es van actualitzant ).
La pàgina té 5 tipus de contingut diferents:
– Els dos primers son estàtics: Usuari i Grup.
– La resta, dinàmics: Notícia, Event, Imatge.
Un esquema per entendre con s'organitza la informació a la pàgina és el següent:

Notícia

Event

Usuari

Grup

Imatge

Com a Usuaris de la web pertanyem a un Grup i podem editar-lo. També
podem crear continguts associats a aquest grup: Article, Event, o Imatge.
1.2

– Editem el nostre usuari.

El nostre Usuari es un tipus de contingut que podem editar-ne alguns camps.

-> Primer de tot fem click al nostre nom d'usuari -> Fem click sobre la pestanya
EDITA

–

Amb aquest formulari podem editar i modificar la informació del nostre usuari.
Concretament podem modificar els següents camps:
– Nom.
– Correu electrònic.
– Contrasenya.
– Imatge.
– Qui Sóc.
– Group Audience ( Aquí escollim el grup en el que pertanyem)

Un cop hem modificat o introduït informació nova hem de desar els canvis del
formulari fent click al boto de DESA.

IMPORTANT: Aquesta operació l'hem de fer amb tots els formularis que editem, en
cas contrari perdrem tot la informació que hem generat.
Ens serà molt útil navegar amb diferents pestanyes al navegador que podem obrir
fent (Ctrl+T) o a Fitxer >> Pestanya Nova.

1.3

– Editem el nostre grup.

El nostre grup o entitat és el lloc on hi vinculem els continguts dinàmics.
L'administrador ens assigna a quin grup pertanyem. Per editar el nostre grup anem a
la portada del grup i fem click a la pestanya EDITA.

--> S'ens obre el formulari d'edició que ens permet editar informació dels següents
camps:
– Títol.
– Imatge.
– Body (Text explicatiu).
– Adreça.
– Correu electrònic.
– Tlf.
– Activitats (TAGS o etiquetes)

De la mateixa manera que hem fet amb l'usuari, al finalitzar fem click el botó DESA
per guardar tots els canvis realitzats.

2. Agregem continguts dinàmics nous al nostre grup.
Per crear contingut nou al nostre grup hem d'anar a: Afegeix contingut.

Aqui podem crear els tres tipus de contingut dinàmics que té associats el nostre grup:
Artícle, Events, Imatge.

2.1

Article.

Article o notícia és un contingut sensible al temps on hi podem editar el següents
camps:
–

Títol: És obligatori: si ens imaginem un diari seria el titular de la notícia. Ha de
ser explicatiu, curt i concís. És on els visitants de la pàgina en de fer click per
seguir llegint la notícia que heu publicat. Eviteu posar majúscules o caràcters
poc habituals que poden dificultar la seva lectura.

–

Body: És el cos de la notícia, el
text que llegirem i la base del
nostre article. Podem utilitzar els
botons per donar propietats als
text però recordeu que el text ha

de ser de fàcil lectura.
La funció de (Edita el Resum) ens permet editar el resum que sortirà a la
portada del nostre grup. Si no ho fem, la pàgina farà un resum de manera
automàtica de 600 caràcters. Aquesta funció és molt útil per cuidar els
continguts de la nostra portada. En el cas de publicar vídeo via
<embed> ho hem de fer servir per tal de que no surti el reproductor de
vídeo en el resum de la nostra notícia.
–

Imatge: Hem de enriquir la informació que volem transmetre amb una imatge
explicativa del que volem dir. Aquest camp també el podem utilitzar per a
publicar un cartell si estem parlant d'alguna activitat, o un logotip.

1. Primer de tot
navega per les
carpetes del teu
ordinador i
selecciona la imatge
que vols introduir

2. Puja la imatge al
formulari

Recorda les limitacions a l'hora de inserir imatges: imatges que pesin
poc i en format .png .gif .jpg .jpeg.
–

Adjunt: Aquest camp l'utilitzem per adjuntar un fitxer a la notícia. Per exemple
el programa d'activitats de la qual fem referència a la notícia, una invitació al
event, en text etc. El mecanisme per adjuntar el fitxer és el mateix que el de la
imatge. Has de seguir els passos 1 i 2 i respectar les limitacions de la pàgina.

1.

2.

–

Groups Audience: Hem de seleccionar el grup a el que pertany la notícia que
volem publicar. Si no li assignem cap grup la notícia no es publicarà.

–

Content grup visibility: Aquí seleccionem si el contingut que volem crear és
public (és a dir disponible per tots els usuaris que entrin a la web) o bé privat
(només el poden veure els membres del grup assignat.)

-- > Un cop hem introduït tot la informació al formulari d'edició hem de fer click al
botó DESAR.

2.2

Event.

Un Event te un tractament similar al de la notícia però el vincularem a una data i a un
calendari. Per tant ens serveix per anunciar activitats que estan previstes en un futur.
Els camps són els mateixos que hem vist a l'article més el camp DATA, que fa
referència a la data en que es realitzarà l'event.

Un cop feu click al botó DESAR apareixerà l'event al nostre calendari i el recordatori
de portada. ----->

Recordatori dels
pròxims events: surt
primer el que pasarà
abans

Calendari on s'imprimeixen
Els events de cada mes.

2.3

Imatge.

Aquest tipus de contingut es per a fer galeries d'imatge. Aquestes serveixen per
complementar els articles i events i per aportar informació gràfica addicional.
En aquest formulari només hem de omplir els següents camps, tots ells
obligatoris:
–
–
–

Títol: Títol de la imatge que pugem
Groups audience: Grup a la qual pertany.
Imatge: Carreguem la imatge seguin els mateixos passos que hem fet a article i
event. 1. 2.

Una vegada carregada la informació fem click al botó DESAR per a generar la
imatge nova.

3. Gestionem continguts existents al nostre grup.
Per gestionar continguts que ja existeixen hem d'anar a cerca contingut. Des d'allà
podem cercar coninguts, editar-los ( Si volem modificar alguna cosa, a seguir
treballant amb un formulari que estava a mitjes ) o bé suprimir-los ( Si els volem
esborrar).

--- > Podem cercar continguts per estat ( Publicat, no publicat). Per tipus ( Article,
imatge, event) utilitzant els filtres que ens ofereix el cercador.

2. Apliquem el
filtre fent click al
botó
1. Seleccionem el
filtre que volem

La llista de continguts ens apareixerà seguidament i podrem realitzar les següents
operacions en funció del permisos de que disposem.
– Editar: Obrir el formulari i seguir editant. Ja per que seguim treballant en un
contingut inacabat, o per que volem modificar o corregir alguna cosa.
– Suprimir: Borrar el contingut seleccionat.

1. Títol del
contingut: Si
feu
click
aneu
directament
al contingut

2. Opcions sobre el
contingut:
Fem click a edita per
seguir treballant
Fem click a suprimeix
per a borrar

Recordatori: Quant es crea un contingut nou ens surt la opció de publicació
PUBLICAT per defecte. Si volem crear un contingut i no publicar-lo ( Per que
hem deixat la feina a mitges per exemple ) ho hem d'especificar a les opcions
de publicació a crea contingut.

2.
Deseleccionem
la casella
publicat.

1. Fem click a
opcions de
publicació

–

Comentaris:

Tant a notícies com a events i imatges els visitants podem realitzar comentaris.
Aquest seran enviats a la espera que un administrador del grup els publiqui.
Per gestionar els comentaris fem click a la pestanya comentaris que hi ha a cerca
continguts.

1. A la pestanya comentaris gestionarem els
comentaris de la mateixa manera que hem fet amb
els continguts
-> Ens apareixerà una llista de comentaris publicats similar a la de continguts.

-> Per veure els comentaris pendents de publicació dem click a la pestanya
comentaris sense aprovar:

->D'aquesta manera ens apareixen els comentaris que han realitzar usuaris anònims i
que encara no estan publicats a l'espera de la nostra aprovació.

1.

2.
Aprovem el comentari per
que sigui visible al lloc on
s'hagi fet

