cliCportal
el generador de portals que necessiten les entitats del teu municipi

cliCportal és un generador
fàcil Æ genera portals sense haver d’aprendre cap tipus de programació
versàtil Æ per configurar portals d’acord amb cada necessitat, des d’un web presencial
fins a un portal ple d’aplicacions interactives.

amb disseny Æ per fer que cada portal sigui únic
dinàmic Æ genera portals en els que modificar les prestacions o actualitzar-ne el
continguts serà una rutina gratificant.

intel·ligent Æ automàticament pot publicar un portal col·lectiu per compartir els
continguts dels diferents portals generats

Amb cliCportal cada portal disposa, entre d’altres, de les següents funcionalitats
Agenda

Butlletí electrònic

Gestió socis i membres

Notícies

Espais de debat

Àrees d’intranet

Galeries fotogràfiques

Taulells d’anuncis

Estadística d’accessos

Documents

Gestió de consultes

Multiidioma

Apartats descriptius

Gestió d’inscripcions

Cercador global

Característiques de cliCportal 2 / 5

Què és cliCportal ?
cliCportal és un generador de portals web dinàmics, de prestacions i disseny totalment configurables per
usuaris sense coneixements de programació. Genera un número de portals il·limitat.
cliCportal incorpora també un portal associatiu que mostra automàticament continguts dels diferents portals
creats amb el generador, més altres continguts específics del portal associatiu.

cliCportal fa viable la incorporació de les entitats a les noves tecnologies.
Amb el portal associatiu de cliCportal tots els ciutadans coneixen l’entrellat associatiu
del seu municipi.
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Característiques dels portals web generats per
cliCportal
Disseny configurable amb opcions de:
 Línia gràfica bàsica (mínim de 3 opcions)
 Opcions de color
 Opcions de tipografia
Modificació dinàmica de les opcions sense alteració dels
continguts carregats
Pàgina principal (home) configurable combinant lliurement
imatges, fitxers flash, textos i destacats de continguts (notícies,
agenda, projectes, serveis,...)
Configuració del menú del portal totalment adaptable a les
necessitats de cada entitat en base a 18 tipologies diferents
d’apartats de continguts i funcionalitats:
 Presentació
 Història
 Organització
 On som
 Fes-te soci
 Activitats /serveis
 Agenda
 Notícies
 Projectes
 Galeries fotogràfiques
 Participacions
 Documents
 Taulell d’anuncis
 Membres
 Subscripció butlletí electrònic
 Enllaços
 Cercador global
 Contactar
Creació d’apartats en nombre il·limitat a partir dels apartats
tipus disponibles
Canvi de nom, ordenació i creació de menús subordinats
Opcions multi-idioma
 Lliure elecció d’idioma principal. Modificable.
 Creació de versions d’idioma amb estructures de menú i
pàgines principals específiques per a cada idioma.
 Possibilitat de compartir uns mateixos continguts entre els
diferents idiomes activats.
Butlletí electrònic:
 Edició automatitzada a partir de la selecció assistida dels
continguts del portal.
 Gestió de subscriptors.
Intranet per a usuaris que accedeixen amb contrasenya (p.e. els
membres de l’entitat) a menús restringits.
Generació de portals independents del portal associatiu (p.e.
si el col·lectiu són les entitats d’un municipi, es poden generar
també portals que no es vulgui que constin en el col·lectiu
d’entitats, com podria ser el web un organisme municipal
autònom, o el miniweb d’un event de la ciutat o d’un projecte que
es comparteix amb altres organitzacions, ...)

El manteniment amb cliCportal
Directament per Internet amb un navegador web, sense
necessitat d’instal·lar cap programa específic ni de tenir
coneixements de programació.
Cinc tipus d’usuaris diferents per a cada portal d’entitat, amb la
següent jerarquia de drets:
 Administrador general: creació del portal, configuració i
edició.
 Editor: crea, esborra i modifica continguts.
 Intern: gestiona el back office de membres de l’entitat, aten
consultes, gestiona inscripcions i edita i envia butlletins
electrònics.
 Membre entitat: accedeix als continguts exclusius pels
membres de l’entitat: la intranet.
 Usuari general: consulta i interactúa amb les prestacions
obertes del portal d’entitat.
Manteniment “al vol”. Enllaços d’edició, visibles pels editors, al
costat de qualsevol contingut publicat. Els enllaços mostren el
contingut en un formulari d’edició.
Manteniment per apartat. Es mantenen els continguts des del
mateix apartat en que es publiquen.

Altres prestacions remarcables de cliCportal
Mecanismes per a l’aportació de continguts directament pels
visitants del web a apartats del tipus:
 Participació
 Anuncis
 Documents
 Enllaços
 Galeries fotogràfiques
Àrea de gestió de contactes i de subscripcions a actes
d’agenda. Control de respostes, gestió de confirmacions i llistes
d’assistents.
Base de dades de membres de l’entitat. Gestió de dades,
control econòmic, llistes i extracció de fitxers
Opcions de vinculació de continguts entre sí (agenda i galeries
fotogràfiques amb notícies, serveis, projectes, apartats
descriptius,...).
Publicació automàtica de cercadors en els diferents apartats en
funció del número de registres.
Configuració de la maqueta de les pàgines i dels destacats.
Càrrega d’imatges amb càlcul automàtic de miniatures i formats
de publicació.
Opció generalitzada de fitxers annexos i d’enllaços web externs
Aplicació d’estadístiques. Visites per apartats, discriminant entre
usuaris anònims i usuaris identificats.

Configuració d’accessos al portal associatiu perquè una entitat
pugui introduir directament continguts d’agenda, serveis i notícies
al portal associatiu, sense necessitat d’haver-se generat un web a
cliCportal.
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El Portal associatiu de cliCportal
Continguts bàsics







Directori d’entitats
Directori de serveis de les entitats
Agenda de les entitats i del portal associatiu.
Notícies de les entitats i del portal associatiu
Recursos per a les entitats (Tramitacions, ajuts, documents
tècnics, notícies sobre actuacions municipals,...)
Informació sobre la xarxa d’entitats

Característiques principals


Disseny ajustable al llibre d’estil corporatiu.



Protocol de validacions entre les entitats i el portal
associatiu, que permet a les entitats reservar-se continguts
propis i als gestors municipals refusar continguts
inadequats.



Multiidioma



Compleix les pautes d’accessibilitat del Consorci 3WC en
el nivell AA



cliCportal suministra els continguts de les taules principals
(notícies, agenda, serveis i entitats) en format XML per
poder-los incorporar a altres sistemes d’informació.

cliCportal és un producte de DISTRICTE DIGITAL SL, desenvolupat amb e-BD e-Business Dessigner

Provença, 281, 5è 2a
08037 – Barcelona
España
Tel. 934 672 894
www.districtedigital.com
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