e-Catalunya: Novetats i millores de la versió 1.1

Principals novetats
Push d’informació:
o Sindicació de les últimes aportacions públiques del portal, dels
diferents grups (només per a membres) i dels blocs (en format
RSS 2.0, RDF 1.0 i ATOM 1.0).
Recordatori de contrasenya:
o Afegida funcionalitat perquè un usuari que hagi perdut una
contrasenya pugui generar-ne una nova.
Estadístiques:
o Estadístiques d’usuari. (estadístiques de l'activitat d'un usuari,
dels accessos a la seva pàgina personal i a les seves eines)
o Estadístiques de grup. S’han ampliat les estadístiques de grup
tenint en compte també els accessos al calendari i al repositori.
o Paraules més freqüents (del grup i de portal).
o Informació dels usuaris registrats al grup.
Control de presència i missatgeria instantània:
o Mostrar número usuaris connectats a les pàgines inicials de portal
i de grup.
o Mostrar qui està connectat (pàgina membres connectats,
enllaçada des de la pàgina de membres del portal i de grup).
o Control de la visibilitat de la informació de presència.
o Modificacions al perfil de l’usuari per incloure dades de
missatgeria instantània (Skype, Yahoo, ICQ i AIM).
Xarxa social:
o Millores al sistema d’autentificació de la xarxa social.
o Recomanacions de documents (en base a visites realitzades per
membres de la xarxa de coneixement de l’usuari).
o Xarxa de coneixement (per a tots els usuaris).
o Xarxa de grups (només per als administradors de portal).
Gestió de múltiples portals:
o Parametrització dels missatges de la plataforma.
o Sistema de invitacions a grup.
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Canvis a les diferents seccions:
Pàgina inicial de portal:
o
o
o

Nova secció “Parlem de...” mostrant les paraules més freqüents al
portal.
Enllaç a RSS, secció per seleccionar els continguts a sindicar.
Mostra quants membres hi ha connectats al portal, enllaçant amb
una nova pàgina on es mostren els detalls d’aquests usuaris.

Pàgina inicial de grup:
o Nova secció “Parlem de...” mostrant les paraules més freqüents al
portal.
o Enllaç a RSS, secció per seleccionar els continguts a sindicar del
grup (només per a membres).
o Mostra quants membres hi ha connectats al grup, enllaçant amb
una nova pàgina on es mostren els detalls d’aquests usuaris.
o Afegit enllaç a contacte amb l'administrador per a usuaris
membres.
o Afegit text indicant el número de membres.
o Reorganització de l’administració de grup.
Espai personal:
o Afegits enllaços a documents recomanats per la xarxa de
coneixement.
o Nova opció per consultar les estadístiques personals
(estadístiques de l'activitat d'un usuari, dels accessos a la seva
pàgina personal i eines)
o Opció d’administració d'eines pròpies renovada completament per
donar control total sobre les eines dels usuaris.
o S’han inclòs nous camps al perfil per a missatgeria instantània (es
podran activar per indicació de l’administrador de portal).
Xarxa social:
o Nova opció de xarxa de coneixement visible per a tots els
membres del portal.
o Nova opció de xarxa de grup per veure la relació de grups d'eCatalunya (només per als administradors) segons els seus
membres.
Membres:
o

Afegit enllaç a membres connectats, on es pot modificar també la
visibilitat de presència i es mostra la informació de missatgeria
instantània.

Administració:
o Reorganització de les seccions per millorar la usabilitat.
o Nova funcionalitat per gestionar el portal.
o Nova funcionalitat per gestionar les plantilles de correu del portal,
permetent editar els correus que envia la plataforma.
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Millores a les eines de col·laboració:
Calendari:
o

Nova eina de calendari (e-calendari) amb funcionalitats per afegir
comentaris, apuntar-se a una activitat i major diversitat del tipus
de permisos, a més de totes les funcionalitats del calendari
anterior.

Wiki:
o
o

Editor.
Millorat representació del control de canvis entre versions
(històric).

o
o

Millores al control dels comentaris (possibilitat de desactivar-los).
Afegida sindicació RSS 2.0, RDF 1.0 i ATOM 1.0.

Blog:

Repositori:
o

Els arxius s’ordenen per nom.

Millores d’usabilitat:
o Administració d'un grup: Millores d'usabilitat a tota l'administració del
grup. S'han separat totes les opcions contextuals, en opcions del menú
vertical.
o

Administració propietats d'un grup: Millores d'usabilitat. S'ha deixat
només un dels dos logotips i s’han tret opcions de tancar i esborrar grup.

o

Administració d'usuaris d'un grup: Millores d'usabilitat, amb un disseny
visual i d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.

o

Administració d'eines de grup: Millores d'usabilitat, amb un disseny
visual i d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.

o

Creació de subgrups: Millorat l'usabilitat alhora de la creació de nous
grups (amb o sense plantilla). El procés és més simple i intuïtiu.

o

Altres operacions: Separat en una pantalla apart els botons d'esborrar i
tancar grups per tal d'evitar errors d'usuari.

o

Administració d'usuaris del portal: Millorat la usabilitat, amb un disseny
visual i d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.

o

Administració perfil del portal: Millores d'usabilitat en la presentació i
edició del perfil del portal.

o

Administració de grups del portal: Millores d'usabilitat, amb un disseny
visual i d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.
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o
o

Administració de categories del portal: Millores d'usabilitat, amb un
disseny visual i d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.
Administració de plantilles de grups del portal: Millores d'usabilitat, amb
un disseny visual i d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.

o

Estadístiques de grups a portals: Millores d'usabilitat.

o

Administració de portal: Millores d'usabilitat, amb un disseny visual i
d'usabilitat coherent amb la resta de la plataforma.

o

Wiki: Històric completament renovat per millorar usabilitat.

o

Accesibilitat: Millorat l'accessibilitat dels CSS de la plataforma.

o

Actualització ajuda.

Reparacions i petites millores:
o Pàgina inicial de portal: Arreglat rendiments a últimes aportacions quan
accedeix l'usuari anònim.
o

Pàgina inicial de portal: Arreglat data incorrecte dels últims membres del
portal.

o

Xarxa Social Completa: El subtítol surt correctament.

o

Xarxa de Coneixement Completa: El subtítol surt correctament.

o

Espai membres: Quan un usuari està pendent d'acceptació no deixa
tornar a afegir-lo com a contacte.

o

Espai membres: No mostra l'e-mail de l'usuari.

o

Espai membres: Millores en el rendiment.

o

Membres del grup: No mostra l'e-mail de l'usuari.

o

Membres del grup: Millores en el rendiment.

o

Membres del grup: Quan un usuari està pendent d'acceptació no deixa
tornar a afegir-lo com a contacte.

o

Pàgina personal: Un anònim no pot descarregar-se l'v-card d'un usuari.

o

Forum: Millores de rendiment.

o

Forum: Les hores que apareixen són correctes (repara incidència
0000049).

o

Forum: S'han arreglat les faltes ortogràfiques detectades (repara
incidencia 0000045).

o

Wiki: Filtrat tot l'html als comentaris. (repara incidencia 0000005)
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o

Blog: Filtrat tot l'html als comentaris. (repara incidencia 0000005)

o
o

PhotoAlbum: Filtrat tot l'html als comentaris. (repara incidencia 0000005)
Administració d'usuaris d'un grup: Les búsquedes no es queden
guardades. (repara incidencia 0000014)

o

Estadistiques de grup a portals: Es mostra correctament a tots els
portals.

o

Menú: Les opcions que només pot veure l’administrador de plataforma
no es visualitzen al menú d’administració per als administradors de
portal. (repara incidència 0000020)

o

Repositori: Arreglats tooltips que es veien en anglès (repara incidència
0000038)

o

Repositori: Arreglat problema amb apòstrof de word (repara incidència
0000034)

o

Blog: Un comentari ja no afecta a la última modificació de la noticia
(repara incidència 0000047)

o

Blog: Arreglat problema amb noticia que portava 3 punts (repara
incidència 0000048)

o

Blog: Arreglat problema amb segons quins caràcters al títol.

o

Pàgina inicial de grup: Solucionat problema al accedir amb una
identificador incorrecte.
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