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Actualitzacions de cliCportal 
Novetats de la versió cliCportal 2.1.3 
 
 
1. Nou Menú amb tres nivells d'apartats en cascada 

a. És disposa de tres nivells de menú. (fins ara només es disposava d’un nivell, encara que els Apartats de Menú es podien agrupar 
en Agrupacions). A qualsevol dels nivells s’hi poden posar Apartats i Agrupacions. No s’impedeix ubicar Agrupacions al tercer 
nivell de menú (encara que no te sentit fer-ho)  

b. Les Agrupacions passen ara a ser Apartats de Menú i es generen i s’editen com la resta d’Apartats. És a dir, s’ha creat un nou 
patró: Agrupació, de manera que per afegir una nova Agrupació al Menú de la Web, caldrà seleccionar el patró Agrupació i clicar a 
Afegir menú. Els Apartats d’aquest patró no tenen cap contingut i no donen accés a cap pàgina de la Web. Quan es cliquen al 
menú, despleguen els Apartats (que poden ser també de patró Agrupació) del seu nivell inferior 

c. Els Apartats de patró Agrupació s’editen doncs com la resta d’apartats de menú (Nom; Públic o Intern; Activat o Desactivat; i, Ocult 
o Visible). La única diferència és que no es podran donar Permisos d’Edició dels Apartats de patró Agrupació (no té cap sentit 
doncs no hi ha res a editar) 

d. Si s’elimina un Apartat (inclosos els de patró Agrupació) els Apartats de nivell inferior que pengin d’ell, pujaran automàticament un 
nivell 

e. Es mantenen els criteris actuals de accés dels Membres als Apartats de la Web (que son funció de l’assignació de cada Membre a 
Categories i/o a Grups d’Editors) i de la configuració de cada Apartat (Públic o Intern; Activat o Desactivat; i, Ocult o Visible), amb 
el criteri addicional de que si un Membre no ha de poder accedir a un Apartat d’un determinat nivell, però d’aquest penja algun 
Apartat en un nivell inferior al que sí ha de poder accedir o editar, visualitzarà l’Apartat de nivell superior però no hi podrà accedir.  

f. Per tant a cada usuari (Administrador, Membre o usuari anònim) al Menú se li mostren, de manera personalitzada, els següents 
Apartats: 

- l’Administrador visualitza, accedeix i pot editar tots els Apartats 

- la resta de Membres:   
visualitzen i accedeixen a tots els Apartats Públics, No Ocults i Actius 
visualitzen i accedeixen als Apartats Interns sobre els que tinguin permisos de visió 
visualitzen, accedeixen i poden editar els Apartats Interns, Ocults o Inactius sobre els que tinguin permisos d'edició 
visualitzen però no poden accedir als Apartats d’un nivell, sobre els que no tenen permís d’accés o d’edició o que 
siguin Ocults, però que tenen algun Apartat en un nivell inferior al que sí que han de poder accedir o editar 

- els usuaris anònims: 
visualitzen i accedeixen a tots els Apartats Públics, No Ocults i Actius 
visualitzen però no poden accedir als Apartats d’un nivell que siguin Interns, Ocults o Inactius però que tenen algun 
Apartats en un nivell inferior que si poden visualitzar. 
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2. Més opcions de disseny 
S’ha afegit una nova plantilla de disseny (Disseny E) i, a més, es disposa de les següents opcions: 

a. Plantilla: per triar una de les opcions de Disseny disponibles i, dintre de l’opció triada, una de les Variacions disponibles 

b. Capçalera: per triar una de les opcions de disposició de la Imatge Zona i del Logotip que es publicaran a totes les pàgines de 
la Web (aquestes imatges es poden carregar a l’apartat  Elements de capçalera (al que també s’accedeix directament clicant 
l’enllaç Elements gràfics) 

c. Color: per triar el color que s’aplicarà com a color de fons de les pàgines de la Web. 

d. Fons: inclou quatre opcions 
- Color de Fons: El color de fons és un color predeterminat per l’aplicació en funció del Color triat en el punt 3., que 

s’aplicarà al fons de pantalla de l’ordinador no ocupada per la web 
- Imatge de fons: Es pot carregar una Imatge, com a alternativa a triar la opció de Color de Fons, que es publicarà 

com a fons de pantalla de l’ordinador no ocupada per la web. Si es selecciona una Imatge de Fons, aquesta 
preval sobre el Color de Fons a no ser que la Imatge de Fons tingui zones transparents que permetran 
visualitzar-lo. 

- Pàgina transparent: Sí o No. Es refereix a la transparència, o no, del Color triat en el punt 3 de manera que si es 
tria aquesta opció es visualitzarà amb una certa transparència la Imatge de Fons o bé el Color de Fons. En 
principi aquesta opció té més sentit si s’ha optat per una Imatge de Fons i no per un Color de Fons doncs en 
aquest darrer cas la diferència en la majoria dels casos serà imperceptible 

- Fons degradat: Sí o No. Si es tria aquesta opció el Color de Fons triat s’anirà degradant de dalt a baix fins arribar 
al color blanc. D’altra banda aquesta opció no s’aplica si s’ha carregat una Imatge de Fons 

e. Text: per triar el tipus de lletra (Verdana, Arial, Times New Roman o Georgia) que s’utilitzarà a la Web així com la seva mida 
(11, 12, 13 o 14 px.) 

f. Ubicació del menú: per triar que el menú lateral es publiqui a la dreta o a l’esquerra de la pàgina 
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3. Nou accés als apartats de la Intranet i a la zona d’edició dels diferents apartats 
Un cop un usuari amb permisos d’edició s’ha registrat, els enllaços per accedir als apartats de la Intranet i a la zona d’edició de l’apartat en 
que ens trobem en cada moment, es publiquen a la .  Barra d’Edició   . que es publica a la part superior de la pantalla 
Amb la versió anterior, un cop registrats a la Intranet, els seus apartats es publicaven a l’esquerra i a continuació dels apartats de menú dels 
diferents patrons 

 
ara s’accedeix als apartats de la Intranet des del desplegable Intranet que es publica a la ...Barra d’Edició   .  

 
i els enllaços d’edició que es publicaven sota el títol de qualsevol apartat 

 
 
ara es publiquen a la  Barra d’Edició, a l’esquerra del desplegable per accedir a la Intranet 

 
 
Es continuen publicant els enllaços per editar de directament continguts individuals   
  
S’han substituït els enllaços per editar les seccions de destacats de la Home per la icona d’un llapis, que es publica a la barra d’edició de 
cada secció 
   


