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Representar en calendaris les activitats dels centres que formen part de l'Institut de
Cultura de Barcelona.

Gestió de les activitats dels centres

L'objectiu d'aquesta aplicació és:
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La aplicació està formada per tres zones importants de treball:
1. Menú superior. Està situat a la part superior just sota de la capçalera. Des d'aquest mòdul es pot
accedir als submenús (menú lateral)
lateral de cada apartat. Aquests submenús seran diferents depenent
de l'apartat que es vulgui visualitzar.
visualitzar

Gestió de les activitats dels centres

a) Zonas
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Esquema de l’aplicació

2. Menú lateral. Està situat a la part esquerra de l'aplicació. Hi de seleccionar l'element del
submòdul que interessi per poder visualitzar la seva informació a la zona de treball.
treball
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1. Usuari connectat. A la part superior dreta es pot visualitzar el nom de l'usuari que està utilitzant
l'aplicació.

2. Zona informativa. Sota la zona on s'informa de l'usuari connectat, hi ha un espai des del qual es
pot accedir directament a aquesta ajuda.
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A part d'aquestes tres zones, l'aplicació conté altres punts informatius d'interès:
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3. Zona de treball. Es troba situada a la part central de la pàgina. En aquest espai es pot gestionar
cada apartat independentment.

3. Molles de pa. Just sota del menú superior hi ha una zona on s'informa a l'usuari on es troba en
cada moment.

b) Usuaris
El sistema permet gestionar els usuaris que poden controlar la aplicació. Hi ha diferents tipus
de privilegis per realitzar un conjunt determinat d'accions:
1. Administrador. Pot accedir a tots els mòduls: Usuaris, Vistes i Manteniment. Té permís per poder
realitzar qualsevol acció sobre l’aplicació (altes, baixes I modificacions). Per poder accedir a la
gestió, ha d’estar actiu (privilegi següent).
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Cal introduir un usuari i una contrasenya.
contrasenya Un cop dins, depenent del perfil d'usuari que es
tingui, podrà realitzar unes funcionalitats o altres (revisar apartat usuaris)
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Entrar a l’aplicació
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2. Actiu.. Permet indicar si un usuari està o no actiu. Si no està actiu, no podrà realitzar cap tasca
sobre l’aplicació.
3. Accés. L’usuari amb
b aquest privilegi podrà visualitzar les dades del manteniment (tipologia,
idioma i etiquetes), però no editar-les.
editar
4. Actualització. L’usuari amb aquest privilegi podrà visualitzar i editar les dades del manteniment
(tipologia, idioma i etiquetes).

Manual de l’aplicació
Els menús laterals tenen submenús interiors, això permet que, si hi ha molts elements i
diversos menús en un mateix arbre,
arbre es pugui tancar aquesta pestanya. Sempre se li indicarà a
l'usuari el submenú que està seleccionat en aquest moment.
En molts dels mòduls de l'aplicació es permet gestionar la informació que es mostra. En
gestionar altes, baixes i modificacions es comprova sempre que no es cometi un error
d'integritat referencial entre dades amb objecte de facilitar el treball de l'usuari i evitar
possibles errors.
Els llistats permeten ordenar les columnes i els formularis tenen la opció de fer cerques dins
d'aquests.
1. Inici
Pàgina inicial.
aplicació.
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2.
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