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Accés a l'Ajuntagent! 2.0
Podem accedir a l’Ajunta.gent! 2.0 a través de l'Ajunta.net, des de les newsletters que
enviarem i també s’hi pot accedir directament a través de l’adreça
http://bit.ly/AlcaldessaAjuntagent
La pantalla inicial

Retorn a la portada

Subscriptor RSS

Pestanyes temàtiques
Accés a iniciar sessió
i registre d'usuari
Desconnexió de sessió
Notícies de portada

Activitat a Twitter sota
l’etiqueta #santboi
Titular de la notícia

Resum de la notícia

•
•

Pestanyes temàtiques: pestanyes de navegació per temes, espais comuns
reservats per a les àrees i la Biblioteca (recull de documents).
Notícies de portada: hi surten les notícies que s’ha indicat que vagin a
portada, per ordre invers de publicació (les més recents hi apareixen primer).
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Accés directe a una notícia des de la portada
Per accedir a una notícia tan sols cal clicar sobre el seu titular a la portada.
Un cop hi accedim trobem els elements següents:

Àmbit temàtic de la
notícia
Totes les notícies es
poden afegir als
favorits, imprimir-les o
enviar-les per correu

Accés a les Activitats

Accés als Indicadors

Documents disponibles
per ampliar informació,
poden ser també
enllaços, vídeos, àudios
Les notícies també poden ser
compartides a diferents xarxes socials
Aquest és l'enllaç de la
notícia per enviar-la a altres

Totes les notícies són classificades per àmbits temàtics, àmbit que sempre surt
sobre el titular de la notícia seleccionada. Al costat de l’àmbit hi trobarem dos
botons, un d’Activitats, on hi poden aparèixer actes o activitats que s’hi relacionen
(agenda), i un altre d’Indicadors, on hi veurem, si s’escau, indicadors estadístics
amb les dades més significatives.
A la part dreta de la pantalla trobem documents, enllaços, vídeos, i àudio, amb
totes les dades relacionades, per ampliar la informació.
També hi ha la possibilitat de compartir les notícies a xarxes socials, com ara
Meneame, Facebook, Twitter, Yahoo!, etc.
Apareixerà sota la notícia un espai per deixar-hi comentaris, aquests hi seran cada
cop que algú obri la notícia. I sempre se n'hi podran fer més i replicar.
Als àmbits temàtics Troc i Recomanem, també hi podem comentar. Recordem que
com que no ens identifiquem per accedir a l'Ajuntagent! 2.0, és recomanable dir qui
som per quan responguem saber a qui ens estem adreçant, i també hem de posar
com contactar amb nosaltres per poder fer les activitats del Troc.
Per poder publicar, cal estar identificats.

Comunicació Interna - ext. 298

3

Manual d’ús de l’Ajunta.gent! 2.0

http://bit.ly/AlcaldessaAjuntagent

Accés a una notícia per àmbit temàtic
Des de la pantalla inicial també podem accedir a les notícies filtrant l’àmbit que ens
interessi. De moment a l’Ajuntagent! 2.0 hi tenim aquestes categories compartides:
Persones, Troc, Àrees, Innovació i Recomanem. Aquesta classificació és dinàmica i a
mida que hi anem incorporant contingut podria variar i/o ampliar-se. Per accedir a un
àmbit, tan sols cal clicar al botó corresponent. Un cop hi accedim veurem una pantalla
molt similar a la inicial, però que només inclou notícies de l’àmbit seleccionat, per a
aquest exemple: "Àrees" i la subcategoria “Ajuntament”

Subcategories de
l’àmbit temàtic
Accés directe a les
subcategories

Dins l'àmbit temàtic, també hi ha subcategories de classificació. Podem accedir a la
subcategoria clicant directament sobre el nom, en aquest cas: “Ajuntament”, “Alcaldia”,
"Benestar i Ciutadania", "Educació i Civisme", "Governança i Ciutadania", "Serveis de
Ciutat", "Serveis Generals" i “Urbanisme” i que queden escrits sota la barra dels àmbits
i que canvia a color negre en lloc de vermell quan està seleccionat.
També podem accedir a les subcategories en el menú que es desplega en clicar el
botó de la categoria, aquí les subcategories surten per ordre alfabètic.
Aquestes subcategories també són dinàmiques i es podrien substituir, eliminar, afegir
o canviar.
L’accés a les notícies en aquest cas és igual que des de la portada, tan sols cal clicar
sobre el titular de la notícia. També podem accedir des d’aquesta pantalla directament
als indicadors, documents, enllaços, vídeos, comentaris o activitats que s’hi relacionen.
A la part dreta de cada notícia hi trobarem els diferents accessos a aquests elements.
Les àrees tenen una part privada a la revista a la qual només hi tenen accés els seus
grups de treball, i que no és visible des del perfil d'usuari general. Per accedir-hi caldrà
estar registrat prèviament i formar part del grup específic.
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Registre de nous usuaris, inici de sessió i tancament de sessió
Per accedir als espais privats de les àrees, caldrà formar part dels seus equips de
treball i les persones que en formin part hauran d'iniciar sessió per accedir-hi.
A la part superior dreta de la pantalla d’inici hi trobarem un enllaç que diu “Iniciar
sessió”. Aquest obre la pantalla d’inici de sessió:

Escrivim el nostre nom d’usuari/ària i contrasenya, cliquem a “Enviar” i haurem iniciat
sessió. En el cas que estiguem donats d’alta al sistema però no recordem la nostra
contrasenya, només cal especificar l’adreça de correu electrònic amb què ens vam
donar d’alta a l’espai de la dreta (“Has oblidat el teu password?”) i ens arribarà per
correu electrònic.
A la dreta d’”Iniciar sessió” trobarem un altre enllaç, “Registrar-se”, que ens permet
crear-nos un nou usuari. Cal omplir la informació que se’ns demana: nom d’usuari,
nom i cognoms, adreça d’email, etc., i un cop tramesa la informació, en breu, rebrem
un email d’activació de l’alta a l’adreça de correu que haguem especificat.
Per tornar a
l'Inici

Per tancar la
sessió i sortir

Des de qualsevol punt de la revista sempre podem tornar a l'inici clicant a la paraula
"Inici" de la barra blava institucional, tornarem a veure la portada completa.
En el moment que ens haguem connectat al sistema, a la part superior dreta de
qualsevol pantalla hi apareixerà el nom de la persona, àrea o departament connectat, i
en vermell un enllaç per desconnectar-nos del sistema [Sortir].
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Compartir una notícia i enviar-ne l'enllaç
Com que és un blog, per poder compartir una notícia amb algú altre hem d'enviar
l'enllaç. Cada notícia té el seu concret, és l'"enllaç permanent". Cal copiar-lo sencer i el
podem trobar dins del requadre que hi ha a sota de les xarxes socials i abans del
requadre per als comentaris.

Enllaç
permanent

Afegir un comentari a una notícia
A la part inferior de qualsevol notícia a la que entrem hi apareix el quadre següent:

A l’espai “afegir comentari” hi escriurem l’aportació que vulguem fer i cal clicar al botó
“Enviar comentari”, el nostre comentari quedarà publicat i serà visible per a qualsevol
persona que accedeixi a la notícia.
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Biblioteca
La Biblioteca, aviat la tindrem accessible des de les pestanyes de la part superior de la
pantalla principal, és un recull de tots els documents que s’hagin vinculat a les notícies
de l’Ajuntagent! 2.0, sempre i quan s’hagi especificat que aquests documents són a la
Biblioteca quan l’autor crea la notícia (veure l’apartat “Publicador de notícies”).
Podem fer servir el cercador, per autor, títol o tema (o per diferents combinacions
d’aquests camps). Si no volem especificar cap cerca i volem llistar tots els documents
disponibles, cal deixar els camps en blanc i clicar al botó “Cercar”.

Tant si hem especificat algun filtre o com si no, en clicar a “Cercar” ens sortirà un llistat
d’un aspecte similar a aquest:

Hi consta el títol, l’autor o autors, i un enllaç als documents. Només hem de clicar a
aquests enllaços per accedir als documents complets.

Comunicació Interna - ext. 298

7

