PROPOSTES DE MILLORA DE L’EINA DE GESTIÓ DE WEB’s D’ENTITATS
Juny 2007

1. E-mail web de l’entitat, amb el domini « @entitats.bdv.cat »
2. Que es puguin carregar a la pàgina de l’entitat, arxius de só (MP3, WAP,...)
3. Que es pugui editar el text i escollir: tipus de fonts, formats de font, colors, ...
4. Crear una paperera de reciclatge d’on es puguin recuperar arxius, apartats, etc.,
eliminats per error, (tipus paperea de reciclatge del S.O. Windows)
5. Més tipus de disseny de la web, més varietat, opcions, colors més vius,...
6. Quan s’amplia una imatge, que automàticament quedi centrada en la pàgina
(actualment queda aliniada a l’esquerra)
7. Que sigui possible carregar diferents tipus d’arxiu: Power Point, vídeo comprimit, Gifs
animats,... sense necessitat de possar-ho com un Annex.
8. Que les fotografies puguin tenir major tamany i resolució
9. Justificació de text, opció de vinyetes, ...
10. Les Ajudes i Explicacions dels apartats, que sortin a final de pàgina i no a l’inici
11. Que quan creem el butlletí, si poguin incloure textes i fotografies de tots els apartats
que tinguem actius en la web i no únicament de les notícies i agenda
12. Quan et descuides d’omplir un camp obligatori, al guardar, et senyala l’error i la
resta de camps que havies omplerts sorten buits i s’han de tornar a picar. EVITAR-ho!
13. Al Tauler d’Anuncis, tenir opció de possar un link
14. Al peu de foto, que es puguin utilitzar les cometes (“”)
15. Que el logotip de la capçalera no tingui tantes limitacions
16. Que es pugui controlar la base de subscriptors del Butlletí, per si en volem incloure o
borrar
17. Que el nº de ordre dels camps, apartats, notícies, fotogaleries, etc., sigui
autonumèric amb un marge de 5 en 5.
18. Incloure un fòrum on es pugui respondre a un comentari concret, per tal de tenir
recollides totes les converses.
19. ...
-

EL PROPER DIMARTS 3 DE JULIOL, A LES 19’30h., AL PUNT ÒMINA, FAREM UNA REPASADA FINAL I
S’ENTREGARAN ALS REPRESENTANTS QUE HI ASSISTIRAN A LA REUNIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA;
Carles Carbonell (Unió de Patinatge) i Gregori Chica (Comunitat Baha’i). SI TÚ TAMBÉ DESSITJES
REPRESENTAR A LES ENTITATS DE BARBERÀ, FER-NOS ARRIBAR UN E-MAIL .

-

SI TENS ALGUNA ALTRA PROPOSTA DE MILLORA, FES-NOS-LA ARRIBAR, abans del proper dimarts 3 de
juliol, a susanamg@bdv.cat .

Regidoria de Participació Ciutadana – Ajuntament de Barberà del Vallès
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