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SÍNTESI SOBRE LES PRESTACIONS I FUNCIONALITATS DE L’APLICACIÓ
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cliCportal és una aplicació web que permet generar entorns web a persones sense coneixements de
programació, i que opcionalment inclou també un portal de caràcter associatiu que publica automàticament
continguts de d’agrupacions de webs generades.

Els webs generats amb cliCportal
Són webs independents, cadascuna amb la seva pròpia adreça i que, com qualsevol altra web, apareixen
indexades en els cercadors d’Internet.
Permeten configurar diverses opcions de disseny, cadascuna amb elecció de colors, fons, tipus de lletra i
amplada de pàgina, i també definir la capçalera a partir de la càrrega lliure d’imatges. La pàgina principal es
pot composar amb diversos elements: imatges, banners, fitxers de flash, textos fixos o mòbils, continguts
d’altres webs, i sobretot destacats en base a llistes configurables de continguts d’apartats de la web.
Disposen de funcionalitats que els fan útils
§ per cobrir necessitats informatives públiques o restringides
(amb textos, documents, imatges, vídeos, fitxers d’àudio, enllaços, butlletins electrònics...)
§ per generar dinàmiques participatives
(debats, taulells d’anuncis, intercanvi de documents i imatges, gestió de consultes,...)
§ per gestionar informació interna
(base de dades de membres [socis, clients,..], inscripcions a agenda, documentació interna, configuració
de grups d’usuaris amb drets d’accés particularitzats,...)
Poden utilitzar de recursos de la web 2.0 (YouTube, Flickr, Google maps, ...) i compartir continguts amb les
xarxes socials.

Com funciona cliCportal? El menú com a eix funcional
A banda de les opcions de disseny, el factor principal que determina pràcticament tota la funcionalitat del
web és la configuració del menú.
cliCportal ofereix diferents tipus d’apartat de menú, anomenats patrons de menú, que l’usuari utilitzarà per
personalitzar el seu propi web. Cada patró o tipus d’apartat incorpora diferents funcionalitats i pot servir per
crear tants apartats com calgui. L’usuari construirà els seus apartats de menú (en nombre il·limitat) en
base als patrons que li siguin més útils, i nomenarà i organitzarà els apartats a la seva conveniència.
Per facilitar aquesta tasca, quan es genera un web, cliCportal crea un apartat de menú de cada tipus, i els
nombra per defecte amb la mateixa denominació del patró de menú utilitzat. Aquestes denominacions
tracten també d’especificar els trets funcionals més rellevants que incorpora cada patró o bé de suggerir a
mode d’exemple possibles utilitzacions de cada apartat.
districte digital sl

Doc_1 Què és cliCportal v2.doc

1/4

Totes les accions que pot fer l’administrador o els editors del web relacionades amb els continguts d’un
apartat (editar, maquetar, validar, respondre a tercers,... ) ho farà sempre des del mateix apartat de menú.

Tipus d’apartats (patrons) de menú
Per a apartats descriptius (Presentació_1, Presentació_2, Presentació_3, On som, Organització).
Són patrons on es prioritza la llibertat de composició de la pàgina amb diferents tipus de continguts textuals i
multimèdia. Incorporen també funcionalitats relacionades amb la base de dades de membres (Organització) i
del propi titular del web (On som).
Per a apartats amb continguts descriptius estructurats (Serveis, Projectes).
Són patrons per a apartats constituïts per diversos continguts amb independència de significat, i que podran
oferir cadascun d’ells més informació en una pàgina pròpia o ser publicats singularment a la pàgina principal
o en un butlletí electrònic.
Per a apartats multimèdia (Fotogaleries, Vídeo).
Són patrons que permeten carregar fotogaleries i vídeos en el propi web per tal de poder composar apartats
d’aquests continguts, però també per poder-los publicar associats a continguts d’altres apartats del web. No
obstant, per publicar fotogaleries o vídeos a una web de cliCportal no cal carregar-los obligatòriament en
aquest tipus de patrons de menú, doncs també es poden vincular directament continguts multimèdia
(YouTube, Flickr,...) en continguts de la resta de tipus d’apartats.
Per a apartats amb marcada funcionalitat (Notícies, Agenda, Documents, Fòrums, Anuncis, Enllaços,
Lector RSS, Enquestes, Registre d’usuaris).
Són patrons per crear apartats amb les funcionalitats que indica la mateixa denominació del patró de menú.
Els continguts d’agenda poden relacionar-se amb continguts del tipus Notícies, Serveis i Projectes de
manera que es pot donar també accés a continguts d’agenda per altres criteris diferents de l’estricte ordre
cronològic.
També es poden habilitar apartats únics funcionals (Contactar, Butlletí, Cercar).
La funcionalitat de Contactar es pot fer accessible des de les pàgines de diversos tipus d’apartats i també
des de cadascun dels continguts d’agenda, el que permet portar internament una gestió d’inscripcions.

Canals de participació
cliCportal ofereix diferents funcionalitats que permeten obrir canals de participació.
A més d’utilitzar els tipus de menú que permeten implementar espais de debat (Fòrums), taulells
d’anuncis (Anuncis) o enquestes, també es pot habilitar l’aportació d’imatges a fotogaleries, de
documents, o d’enllaços en els corresponents tipus d’apartats.
Tots els continguts que aporten tercers en els canals de participació establerts no publiquen fins que
l’administrador de la web no els valida.
En un web de cliCportal es poden crear apartats que publiquen canals RSS de terceres fonts, i també es
poden generar canals RSS d’apartats propis del tipus Notícies o Agenda.
Amb cliCportal es poden compartir les notícies i els actes d’agenda amb les xarxes socials com Facebook,
Twitter o Blogger.
cliCportal disposa d’un generador de butlletins electrònics (newsletters) basat principalment en els
continguts del propi web, i d’un sistema de subscripcions autogestionat pels propis usuaris.
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També es pot habilitar una funcionalitat de gestió de consultes i recepció de continguts, que no es limita
a l’enviament de correus electrònics sinó que s’integra en el sistema d’informació de la web.

Intranet
Qualsevol apartat d’un web generat amb cliCportal pot ser declarat intern, és a dir, només accessible
per a usuaris autoritzats. Així tota la funcionalitat de cliCportal pot aplicar-se per configurar verdaders entorns
d’intranet que permetran utilitzar l’aplicació tant per oferir prestacions restringides a col·lectius concrets
d’usuaris com per organitzar i gestionar la documentació interna dels titulars del web.
cliCportal ofereix la possibilitat de mantenir una base de dades de persones (socis, clients,...), classificarlos en grups diferenciats i així establir amb ells diverses dinàmiques de relació.
§ enviar butlletins electrònics (newsletters) per grups de destinataris.
§ atorgar selectivament, en funció dels grups, drets de visibilitat a apartats específics de la web (apartats
interns) on es poden habilitar continguts informatius, funcionalitats o canals de participació restringits.
§ atorgar drets d’edició sobre apartats concrets a determinades persones de la base de dades, per tal de
distribuir les tasques de gestió i manteniment del sistema d’informació.
Amb cliCportal es pot gestionar també la inscripció a actes d’agenda.

Multiidioma
cliCportal és una aplicació multiidioma que permet crear webs en diverses versions d’idioma. De manera
lliure l’usuari configurarà l’estructura de continguts per a un nou idioma com si es tractés d’un nou web i, per
tant, sense necessitat de seguir el mateix model que en altres idiomes ja configurats.
Malgrat la independència d’estructures de menú per a cada idioma, cliCportal ofereix opcions per poder
compartir entre diferents idiomes les galeries fotogràfiques, els taulells d’anuncis i espais de debat
(àmbits) o, fins i tot, integrament els continguts d’un altre apartat del mateix tipus en un altre idioma (captura
de continguts).

Altres funcionalitats
§ Estadística de visites en base al servei Google Analytics.
§ Configuració de metatags per optimitzar la indexació dels cercadors.

El portal associatiu de cliCportal
cliCportal pot publicar també un portal associatiu basat principalment en continguts que s’editen en els webs
generats amb l’aplicació, i que està concebut tant per facilitar informació consolidada del col·lectiu
d’entitats que utilitzen l’aplicació, com per esdevenir una plataforma de servei dels eventuals gestors del
col·lectiu al qual pertanyen els titulars dels webs generats.
Pel que fa als continguts provinents dels webs generats, es publiquen dinàmicament aquells continguts
inclosos en apartats dels patrons Notícies, Agenda i Serveis que els administradors de cada web així ho
estableixin. També es poden habilitar accessos directes al portal per fer possible la inclusió d’aquest tipus
de continguts a usuaris que no disposin d’un web generat amb cliCportal. En ambdós casos els gestors del
portal associatiu poden, no obstant, evitar selectivament la publicació d’aquests continguts.
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Al portal associatiu s’hi pot publicar també el directori complert del col·lectiu al qual pertanyen els titulars
dels webs generats.
Els gestors del portal associatiu poden incloure-hi continguts del tipus Notícies i Agenda que s’incorporen en
el repertori dels que provenen de les webs generats, i també disposen d’un apartat per publicar i enllaçar
amb recursos d’interès per al col·lectiu, i d’un possible espai de participació moderat.
Des de l’administració del portal associatiu es disposa d’indicadors d’activitat de cadascuna de les web
generades amb l’aplicació, i està preconfigurada la implementació de pot implementar Google analytics.
El portal disposa de funcionalitat multiidioma.
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