Novetats i millores de la versió 1.0
Noves funcionalitats:
Portada del portal:
o Portlet de benvinguda als usuaris, amb millores d'usabilitat per a nous usuaris.
o S'han afegit punts d'ajuda a tota la plana principal.
o Permet l'edició de la plana principal a pantalla completa.
o S'han aplicat millores d'usabilitat a les Novetats del portal.
Espai personal:
o Renovació completa de l'espai personal. En comptes d'informació de grups,
conté informació sobre els teus contactes, les teves aportacions, les teves eines
i les teves subscripcions.
o S'han aplicat millores d'usabilitat, amb botons per editar perfils, enllaços a gestió
de contactes i enllaços a la pròpia xarxa social.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Estadístiques de grup:
o S'ha afegit un portlet per generar estadístiques d'un grup. Permet veure
informació sobre l'activitat segons diferents franges horàries, dies de la
setmana, mesos de l'any, tipus d'eina i els usuaris més actius.
o S'ha afegit un portlet a la secció d'administració del portal per seleccionar un
grup i obtenir les seves estadístiques (les mateixes que al punt anterior).
Pàgina de grups:
o S'han aplicat millores d'usabilitat.
Xarxa social:
o La xarxa social apareix desplegada.
o Opció per als administradors del portal de poder veure la xarxa social completa.
o Si un usuari no té contactes, apareix un missatge explicatiu de la xarxa social.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Xarxa de coneixement:
o S'ha afegit aquesta opció per als administradors de portal.
o Opció per els administradors del portal de poder veure la xarxa de coneixement
completa.
Membres:
o Canvi de nom (anteriorment era la secció Directori).
o S'han aplicar millores d'usabilitat, amb botons per editar el propi perfil, millores a
la cerca i a la presentació.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Pàgina personal de l'usuari:
o S'ha afegit l'opció de generar la V-Card de l'usuari.
Cerca:
o S'han aplicar millores d'usabilitat i un disseny més semblant al dels fòrums.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Cerca avançada:
o S'ha afegit la cerca avançada de continguts, amb la possibilitat d'especificar
diferents criteris de cerca (per dates, per tipus d'eina, per grup, etc.).

Edició de perfil:
o S'han aplicat millores d'usabilitat, amb explicacions per passos, concentrant la
informació en una sola capsa i fent-ne una millor distribució.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Subscripcions pendents:
o S'han afegit punts d'ajuda.
Canviar contrasenya:
o S'han aplicat millores d'usabilitat, amb missatges més clars per als usuaris.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Gestió de contactes:
o S'han aplicat millores d'usabilitat, amb explicacions per passos i millores en la
presentació de la informació.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Pàgina principal de grup:
o S'han aplicat millores d'usabilitat a la plantilla d'últimes aportacions.
Llistes de correu:
o S'han afegit punts d'ajuda.
Calendari:
o S'han aplicat millores d'usabilitat. S'ha canviat la distribució de la informació,
amb un calendari més semblant al de la cerca, una millor presentació de les
activitats del mes i botons per afegir-ne. S'han separat de la plana principal els
formularis per afegir activitats i s'ha refet l'edició de les activitats del calendari,
per simplificar-ne l'ús.
o S'han afegit punts d'ajuda.
o A l'hora d'afegir activitats, permet fer servir un calendari desplegable per escollir
un dia i un desplegable amb hores per millorar l'usabilitat.
Fòrums:
o S'han aplicat millores d'usabilitat: reestructuració de la informació i simplificació
de la interfície de l'usuari. S'ha afegit un petit rollover i s'ha fet algun canvi en el
disseny. A l'hora de realitzar aportacions, s'han eliminat les emoticones i el
menú d'opcions, encara que els usuaris experts poden seguir fent servir
etiquetes BBCode.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Fotografies:
o S'han aplicat millores d'usabilitat. S'ha millorat l'estil a l'hora de pujar fitxers i
s'han afegit explicacions per passos.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Processos participatius:
o S'han aplicat millores d'usabilitat, unificant una mica l'estil amb la resta de la
plataforma.
o S'han afegit punts d'ajuda.
o S'han afegit punts d'ajuda coherents amb la plataforma per als usuaris
membres.
o Els moderadors i administradors podran fer servir tant la nova ajuda com l'ajuda
que hi havia anteriorment.
o S'ha modificat el procés d'enviament de correu per usar format HTML.

Blog:
o

o

S'han aplicat millores d'usabilitat. S'ha reestructurat la informació, amb un millor
disseny, botons separats per poder afegir aportacions, ocultació de comentaris i
fitxers adjunts, simplificat el menú contextual i explicacions per passos per pujar
fitxers.
S'han afegit punts d'ajuda.

Contenidor de fitxers:
o S'han aplicar millores d'usabilitat: reestructuració de la informació, simplificació
del menú contextual, botó per la creació de nova carpeta per separat i amb un
estil semblant al de nova aportació al blog, i explicacions per passos per pujar
fitxers.
o S'han afegit punts d'ajuda.
Wiki:
o

o

S'han aplicat millores d'usabilitat: millor estructuració de la informació,
simplificació del menú contextual, ocultació de comentaris i fitxers adjunts,
disseny més usable i explicacions per passos per pujar fitxers.
S'han afegit punts d'ajuda.

Administració d'usuaris portal:
o S'han aplicat petites millores d'usabilitat fent una lleugera reestructuració de la
informació.
o S'ha afegit la opció de fer altes massives (només per a l'administrador de la
plataforma).
Característiques per defecte usuaris portals:
o S'han aplicat millores d'usabilitat a la plantilla.
Perfil del portal:
o S'han aplicat millores d'usabilitat i s'estan aplicant millores a la plantilla.
Administració grups portal:
o S'han aplicat petites millores d'usabilitat a la cerca de grups per categories.
Eines portal:
o S'han aplicat millores d'usabilitat. S'ha reestructurat tota la plantilla, millorant-la i
presentant informació més útil sobre cada una de les eines.
Administració de portals:
o S'han aplicat petites millores d'usabilitat.
Administració usuaris grups:
o S'ha afegit la opció de convidar usuaris a un grup. Permet (donat un llistat
d'adreces de correu electrònic) enviar un missatge de correu electrònic per
convidar algú (no sempre cal que la persona pertanyi a la plataforma) a formar
part del grup.
Administració eines grup:
o S'han aplicat millores d'usabilitat. S'ha millorat la plantilla per presentar
informació més útil sobre les eines.
Pàgina de selecció de portals:
o S'han afegit punts d'ajuda.

Subscripcions i invitacions:
o Sistema de subscripció als diferents grups, amb opció d'auto-registre al portal si
aquesta opció està activa a nivell de portal) o requerint la confirmació per part
dels administradors.
o Sistema d'invitacions a participar en un grup i portal, requerint la confirmació de
l'usuari i amb opció d'auto-registre al portal (si aquesta opció està activa a nivell
de portal).
Altres:
o Posada en marxa d'un sistema d'anàlisi dels logs i registre de les operacions
realitzades pels usuaris sobre fòrums, blogs i xwiki. Aquest sistema s'utilitza per
construir la xarxa de coneixement i obtenir les estadístiques de grup.

Reparacions i petites millores funcionals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Menú vertical: els usuaris amb javascript desactivat veuen els menús totalment
desplegats.
Xarxa social: els usuaris que no han iniciat sessió no poden veure la xarxa
social.
Xarxa de coneixement: els usuaris que no han iniciat sessió no poden veure la
xarxa social.
Edició de perfil: no permet deixar el nom ni el primer cognom en blanc. No
admet etiquetes d'HTML.
Alta d'usuari: no permet donar d'alta un usuari si no s'introdueix un nom i
cognom (tanca incidència 0000024).
Crear grup arrel emprant plantilla: arreglats els problemes amb la plantilla.
Pàgina inicial de grup: solucionat el problema amb la recarrega de la pàgina
inicial de grup (tanca incidència 0000031).
Administració usuaris portal: permet cerques per adreça de correu electrònic i
per nom (tanca incidència 0000006).
Administració usuaris portal: solucionat el problema amb la cerca a l'Explorer.
Ajuda: quan es passa el cursor per sobre l'ajuda apareix un interrogant per
indicar que és ajuda (tanca incidència 0000023).
Perfil bàsic: solucionat el problema del perfil bàsic amb els nous portals (tanca
incidència 0000013).
Subscripcions pendents: s'aplica l'estil correcte (tanca incidència 0000015).
Categories: solucionat el problema amb l'actualització de la pàgina (tanca
incidència 0000016).
Llistat usuaris administració d'usuaris: queda guardada l'última cerca realitzada.
Membres: solucionats tots els problemes amb la paginació (tanca incidència
0000018)
Pàgina de selecció de portals: el text per iniciar sessió s'ha canviat per "usuari" i
"contrasenya", igual que dintre dels portals (tanca incidència 0000001).
Pàgina personal: últimes aportacions apareix amb accent (tanca incidència
0000002)
Calendari: el sistema valida totes les dates introduïdes. A més, gràcies al
calendari flotant permet una millor introducció de les dates, igual que el
desplegable per les hores. (tanca incidència 0000008).
Eines: fòrum apareix amb accent (tanca incidència 0000009).
Xarxa social: compressió de la xarxa per tal de poder carregar-la més ràpid.
Llistat de grup: s'ha solucionat la cerca de grup per categoria.
Botons: unificació d'estils i textos.
Pàgina d'inici del portal: en editar la pàgina inicial del portal, el fckEditor s'obre a
pantalla completa.
Editor fckEditor: s'han simplificat algunes opcions i s'han eliminat els botons de
"Veure servidor" (tanca incidència 0000003).

o
o
o
o

Pàgina selecció portal: solucionat l'error 500 que es produïa a vegades (tanca
incidència 0000030).
Administració d'usuaris: Quan s'assigna per primer cop un usuari a un portal se
l'assigna amb el rol correcte.
Fòrums: Arreglat problema de doble inserció de root al crear un nou portal.
Processos participatius: quan no existeixen aportacions, la opció de mostrar
aportacions publicades mostra un missatge informatiu correcte.

Errors coneguts a la versió fins a data d’avui:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administració usuaris grup: no permet cerques per cognom, només per adreça
de correu electrònic.
Administració usuaris grup: la cerca amb Internet Explorer no funciona.
Administració usuaris grup: al resultat de la cerca no surten tots els enllaços
(p.ex. convidar usuaris)
Administració usuaris grup: si es selecciones varis usuaris, es desactiven les
opcions de assignar, etc.
Contenidor de fitxers, blog i wiki: si es puja un fitxer amb un apòstrof del Word
(copiant el nom), el fitxer queda mal pujat. Des d'aquest moment si es pugen
més fitxers el fitxer de l'apòstrof es replica.
Eines XWiki: Problemes al visitar un wiki a un portal des del que no s'ha creat.
Contactes: La cerca no té en compte la categoría
Perfil del portal: quan s'esborra una secció, falla el menú de l'esquerra.
Perfil del portal: quan el perfil no existeix, no surt l'enllaç per crear-lo de forma
predeterminada.
Xarxa social: No contempla el cas que l'usuari no vulgui que els seus contactes
no siguin visibles.
Xarxa social: Quan es crea un nou usuari no s'actualitza la xarxa social de
forma immediata.
Categories de grup: quan es crea una categoria amb un nom a un portal, no es
pot crear una categoria amb el mateix nom a un altre portal.
Administració usuari: no comprova els camps obligatoris (nom i primer cognom)
Seguretat: als camps que permeten HTML no es filtren els tags HTML
potencialment perillosos.
Pàgina d'usuari: la URL de l'eina pública és incorrecta.

