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Plataformaren deskribapena
Ikastetxe bakoitzak bere intranet eta web ataria sortzeko tokia.
Ikastetxeen beharren arabera Intranet eta web atariaren sorkuntza erraztuko
duten modulo ezberdinez sortuta egongo da.
Diseinua egiteko erabiliko diren baseak:
 Ikastetxeko intranet korporatiboak





Irakasleak



Ikasleak



Lan-taldeak.

Web ataria


Guest



Ingelesa
Lehenetsi sortuta
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Atarien kudeaketa
 Ikastetxe batean daueden komunitateen kudeaketa.
 Komunitate bat osatzen duten orrialdeen eta menuen kudeaketa.
 Informazioaren pertsonalizazioa erabiltzaile taldeen eta rolen arabera.

Adibidez: familiak informazio konkretu bat ikustea nahi dugu.

 Komunitateen orrialde bakoitzak erakusten duen

zerbitzua konfiguratu.

informazio mota edo

 Diseinu grafikoaren pertsonalizazioaPersonalización del diseño gráfico de

una comunidad basada en las líneas definidas en la plataforma.
 Orrialde baten barruan ikusten den informazioaren aurkezpen modua
konfiguratu.
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Edukien kudeaketa
Intranet eta web orrialdean argitaraturik agertuko diren edukien adminiztrazioa
errazten du. Horretarako informazioaren matenimendurako mekanismoak ematen
ditu definitutako edukien tipologiaren bitartez.



Informazio Testuala



Prozesuak



Iragarkiak



Lotura



Gertaerak



FAQ



Ikastaroak



Multimedia



Oharrak eta alarmak

Irudiak (banner, gif
animatuak)




Formakuntza
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Kudeaketa dokumentala
Dokumentuentzat biltegi bakarra.
Web atari plataforman existituko da;


Edukien liburutegia

Intranet plataforman existituko da:
 Lan eremu bat ikastetxe bakoitzarentzat. Eremu honetan ikastetxean lan

egiten duten pertsonen artean dokumentazioa partekatu ahal izango da.

 Lan eremu komuna dokumentazioa partekatzea ahalbidetuko duena

hezkuntza saila eta ikastetxeen artean.

* Espacio de trabajo = carpeta de archivos
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Lankidetza tresnak
Ikastetxeko pertsonen artean komunikatzeko tresnak ematen ditu.
Bi noranzko komunikazioa duten guneak ahalbidetu ahal izango dira.
Interneten dabilen pertsona, identifikatu eta gero, informazioa sartu ahal izango
du, banako jakintza, jakintza kolektiboa bihurtuz.

Ematen diren tresnak honako hauek izango dira:
 Foroak
 Blogak
 Wikiak
 Iragarki-taula
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Foroak
Komunitate bat osatzen duten erabiltzaile ezberdinen ideien partekatze eta
eztabaidarako tresna.
Elkarrizketa eta ezagueren bateratze-lana errazten du.

Adibide batzuk:
 Proiektu baten inguruan lan egiteen duten lantaldeek, foroak ideak

partekatzeko eta lan modua definitzeko tresna moduan erabili ahal
izango dute.

 Ikasleen intranetean ikasleek praktikak edo bekak egiterakoan

esperientzia partekatzeko.
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Blogak
Artikuluak publikatzeko lekua izango da.
Parte-hartze aktiboa bultzatuko du, bisitariek iruzkinak jarri ahal izango dituzte.
Adibideak:
 Proiektu baten inguruan lan egiten duten lantaldeek egiten dituzten

aurrerapenak argitaratu ahal izango dituzte.

 Ikastetxete batek bere atari publikoan ekintza eta lan ezberdinak

argitaratu ahal izango ditu.
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Wikiak
Zuhaitz artikulu batean oinarritzen den Informazioaren sorkuntza ahalbidetzen
du. Edukien sorkuntza baimendutako pertsonen artean egingo da.
Adibidea: Lantalde batean
sortzeko.

proiektu baten inguruan dagoen informazioa

Iragarki taula
Iragarkien argitaralpena baimenduko du komunitate berdinean dauden
pertsonen artean ondasunen trukea ahalbidetzeko.
Plataformaren erabileraren adibide bat da irakasleen intranetean argitaratzea.
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Informazioaren bilaketa
 Texto libreko bilatzaile orokorra. Bai edukietan, bai pertsonek kolaborazio

gunetan egiten dituzten kolaborazioetan bilatuko du.

 Dokumentu bilatzaile espezifikoa.
 Foroei edo blog-ei buruzko bilatzaile espezifikoa.
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Plataformaren deskribapena
Plataformaren osagaiak
Formulario eta eskaeren kudeaketa
Intranet-en publikatzeko web-formularioen sortzeko aukera emango du.
Bi erabilera ezberdin daude:
 Web orriaren edo intranet-aren edukietan argitaratzen diren loturen

bidez, informazioa eskatzen duten edo ikastetxearekin kontaktua
errazten duten web-formularioetara sartzeko aukera dago.

 Aplikazio baten bidez, ikastetxeko kudeatzaileek formulario berriak

diseinatzeko eta formularioen bidez jasotzen duten eskaerak kudeatzeko
aukera izango dute.
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Plataformaren deskribapena
Oinarrizko kontzeptuak
 Instantzia: Plataforma barruan ikastetxe bakoitzarako dagoen espazioa.

Bertan komunitate publiko edo pribatu bat baino gehiago egon daitezke.

 Komunitatea: Web ataria (edo atari baten atal bat) irudikatzen duen

instantzia batean dagoen espazioa eta web orri multzo bat biltzen duena.
Komunitate bakoitzak orri publiko edo pribatuak izan ditzake. Atari batean
behintzat komunitate bat dago. Komunitate hau Guest deitzen da eta
ikastetxeko atari publikoa bertan antolatzen da.

 Web orria: Zerbitzuak eta edukiak argitaratzeko balio duen Atariaren edo

Intranet-aren menua.

 Portlet. Web orri batean informazioa kokatzeko aukera ematen duen

tresna. Orri bat egiteko portlet bat edo gehiago erabiliko dira.
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Plataformaren deskribapena
Oinarrizko kontzeptuak
 Edukia: Web atarian edo intranet-en argitaratzen den informazioa.
 Egitura: edukiak nola sailkatu zehazten du.

 Txantiloiak: edukiak nola ikusiko diren zehazten dute.
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Plataformaren deskribapena
Oinarrizko kontzeptuak
 Itxura: Komunitate batean ezartzen den diseinu grafikoa.

Momentu honetan bi itxura daude: Ikastetxeko Intranet eta Euskadinet (beste
orri mota ezberdinentzat)
 Orri txantiloia edo layout: Web orrian edukiak nola banatzen diren

zehazten duen txantiloia.

 Rola: erabiltzaile batek atariaren osagaientzat baimen batzuk edo besteak

bermatzen ditu. Atari honetan bi rol daude: (1) edukiak kudeatzen dituen
administratzilea; eta (2) edukiak erabiltzen dituen guest-a edo ikusle
orrokorra.

 Lan-taldeak: Interes berdina duten pertsonei zuzendutako plataformaren

komunitatea, non leku, informazio eta tresnak partekatuko dituzten.
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Plataformaren deskribapena
Ikastetxe bakoitzak, zer izango du?
Ikastetxe bakoitzak bi instantzia izango ditu. Hauetan, komunitate bakoitzean
antolatuta dauden espazioak, autonomoki kudeatuko dira.
Interes berdina dutenez espazio, informazio eta tresna berdinak erabiliko dituen
erabiltzaile talde batek komunitate bat osatzen du. Adibidez:
 Web ataria
 Irakasleen intranet-a
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Plataformaren deskribapena
Ikastetxe bakoitzak, zer izango du?
Hezkuntza Saila:
•Zuzendarien SIC
• Premia plana
•…

Agenda21
proiektua
Ebaluaketa
proiektua

Ingurumen
Proiektua

AZP-ko Intranet-a

Irakasleen Intranet-a

Irakasleen Intranet-a

Ikasleen Intranet-a

Tartanga ikastetxeko instantzia
Ikasleen Intranet-a
AZP-ko Intranet-a

Tolosaldea ikastetxeko instantzia
Hezkuntza Saileko instantzia.
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Atariaren kudeaketarako sarbidea
Kontrol panela
Atariaren kudeaketa lana bi leku desberdinetatik egiten dira:
 Atariaren nabigaziotik:

 Kontrol panelatik:
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Atariaren kudeaketarako sarbidea
Kontrol panela

Kontrol panela bi zutabetan
banatuta dago:

Ezkerrekoak aukera
ezberdineko menua, lau
ataletan banatuta, azaltzen
du.(datu kudeaketa, eduki
kudeaketa, atariko kudeak
eta zerbitzariaren
kudeaketa)
Eskuinekoak lan-tokia izango
du.
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Atariaren kudeaketarako sarbidea
Kontrol panela
Beste zeregin batzuk:
 Web atarian/Intranet-en argitaratuko diren edukiak kudeatu.
 Ataria osatzen duten orriak kudeatu.
 Informazioa orrian zehar antolatu.
 Erabiltzaileak eta rolak kudeatu
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Web Ataria
Deskripzioa
Gestioa eta komunitatea osatuko duten orrien y mantentze-lana (adibidez: Web
publikoa, extranet edo intranet). Orri bakoitzari tresnak hornituko dizkio
informazioaz elikatzeko. Honetaz gain, erabiltzaile ezberdinei informazioa egokituta
izatea utziko du.
Osatuko duten osagaiak:
Komunitatea (web orri desberdinak egongo diren lekua).
Orria (atariaren menuko elementua)
Portleta. (osagarria edo zatia non informazioa edo zerbitzuak jarriko ahal

izango ditugu Web orrian).

Itxura (intraneteko edo Web orriko grafiko diseinua)
Layout ( zelan kudeatuko da informazioa orrian, zelan bananduko da)
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Web Ataria
Itxurak
Komunitate bakoitzari diseinu grafiko bat lotuko zaio, itxura bat esleitzen. Gaur
egun, plataformak bi itxurak ditu:
- Ikastetxeko Intranet
-

EuskadiNet

Biek hiru arlotan egituratzen dute ataria:
1.- GOIBURUA: ikastetxearen itxura pertsonalizatua eta logoa agertzen den arloa.
Baliagarria da lotura globalen sarbidentzat: web Mapa, kontaktu formularioa,
etab., hizkuntza aldaketa eta administrazioko sarbidea.
2.- EDUKI ARLOA: edukiak eta zerbitzuak jarri ahal den lekua.
3.- ORRI BEHEALDEA: Ikastetxe guztientzako gune antzekoa, ikastetxe bakoitzaren
kontaktu datuak agertuko diren lekua, eta beste lotura orokor batzuk.
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Web Ataria
Itxurak: Ikastetxeko Intranet

Estruktura hau
Ikastetxeko Intranet
itxurari dagokio.
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Web Ataria
Itzurak: EuskadiNet
ORRIALDE GOIBURUA

NABIGAZIOA

Egitura hau
Euskadinet
itxurarena da.

EDUKI ARLOA

ORRI BEHEALDEA
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Web Ataria
Goiburu– Ikastetxeko Intranet

GOIBURUA – Ikastetxeko Intranet Itxura
 Lotura Orokorrak: Ezkutatuta dagoen goiburu orrialdearen behekaldean

dauden orrialdeak. Hasiera, Harremanak eta Web Mapa dira.
Hizkuntzak: orrialde guztientzak berdina da.
 Bilatzaile Globala: Web-aren bilatzaile orokorra

 Administraziorako sarbidea: logina egiteko erabiltzen den botoia ataria

kudeatzeko.

Ikastetxearen logoa eta goiburua: kontrol panelatik pertsonalizatuko da.
EJ Logoa: Itxurarekin lehenetsi dator
 Atariaren

nabigazioa : Orrien administraziotik gehituko, aldatuko eta
ezabatuko diren orriak. Soilik ezkututa ez dauden orri nagusiak agertuko dira,
honen lehenengoa izan ezik.
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Web Ataria
Eduki arloa
EDUKI ARLOA

Bi zutabeko antolamendua alda
daiteke orriaren txantiloia
aldatuz (antolamendua
ezberdina izan daiteke, layouts
ezberdinak erabiliz).
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Web Ataria
Orri Behealdea
 Ikastetxeko Intranet Itzura: ikastetxearen harrementan jartzeko oinarrizko
informazioa dago.
Ikastetxearen izena
Telefonoa
E- maila
Loturak: “Orri behealde” azpiko orriak dira. Komenigarria da gutxienez legezko
informazioa eta Irisgarritasuna orriak mantentzea.
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Web Ataria
Komunitateak
Web ataria, Intraneta edo Lan Talde baten informazioa izan daiteken Web Lekua.
 Nabigatzeko egitura berezkoa , bere informazioa eta edukiak ditu eta
erabiltzaile talde batentzat izan daiteke.
Komunitate batean bi atal daude:
 Orrialde publikoak erabiltzaile ezezagunengatik ikusita izan daitekeen

orriak dira. Adibidez, ikastetxearen web atari korporatiboa edo lan talde
baten emaitzen publikazioa.
Orrialde

pribatuak, soilik plataforman erabiltzaile
komunitatean kideak direnentzat ikusgai orriak dira.

identifikatuta

eta

Komunitarearen kudeaketa zeregin honen behar izana du:
 Komunitate berri baten sortzea.
 Komunitate baten aldaketa.
Komunitate baten konfigurazioa.
Komunitate bati lotuta dauden orrien kudeaketa.
Komunitate edo talde bati lotuta dauden erabiltzaileen gestioa.
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Web Ataria
Komunitate baten sortzea
Kontrol Panela>> Komunitateak>> Gehitu

Portal Web
Creación de una comunidad
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Web Ataria
Komunitate baten sortzea

Komunitate honi lotuko den URL-a
ezarriko du.

Lan taldeak diren komunitateak eta ez direnak ezberdinduko dugu.
Lan taldeen kasuetan, “taldeak” hitzak gehitu behar da.

Aktiboa. Komunitatea aktiboa

badago, honetan lan egin eta
nabigatu ahalko da.

Zelan erabiltzaileak komunitateko kideak
izango daiteke.
- Irekia: Guztiek kidea izatea eskatu
dezakete.
- Murriztuta: Erabiltzailea eskaera egingo
du eta administratzaileak izendatuko du.
-Pribatua: administratzaileak sarbidea
emango du erabiltzaileak partaidetza
eskatu barik.
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Web Ataria
Komunitateen kudeaketa
Komunitate baten edozer mantenimendu lana egiteko:
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Web Ataria
Pertsonalizazioa: harremanetarako datuak

Orokorra

Atal
honek
aldatzeko aukera ematen du.
Ikastetxearen Izena, Nombre
del Centro, Orri behealdetan
agertzen den informazioa.
Hasierako
URL,
Atariaren
orrialde guztietan, goiburuko
ezkerrreko
goiko
aldean
agertzen den Ikastetxearen
logoa sakatzean url honetara
eramango gait.
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Web Ataria
Pertsonalizazioa: harremanetarako datuak

Añadir
Borrar

Deskribatutako edozer eredu eguneratu eta gero
“Gorde” sakatuko dugu. Berdez mezu bat
agertuko da aldaketa burutu dela esanez.

Atariaren orri behealdeetan ikusi
ahal izango diren 3 helbide
ezberdin gehienez sar ditzakegu.
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Web Ataria
Pertsonalizazioa: logoa
Gehienez 130 pixel altuera eta 136 pixel zabalera dauzkan logo bat
zehaztea gomendatzen da.
Goiburuan agertuko den aurkezpen itxura aldatzeko
Askotarikoak

Aurkezpen lehentasunak
“Aldatu” sakatzerakoan
lehio bat irekiko zaigu,
irudi bat aukeratzeko eta
igotzeko. Behin igota,
“gorde” botoia sakatu
beharko dugu logo
irudiaren aldaketa
baieztatzeko.

“Komunitate administratzaileek beren
logoa erabil dezaten baimendu?”
esaldiak, goiburuko irudia komunitate
bakoitzean ezartzeko aukera emango du.
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Web Ataria
Pertsonalizazioa: atari bakoitzeko goiburua
Goiburuko irudia komunitate bakoitzarako (atari edo intranet) egoki daiteke.
Kontrol Panela

Ataria

Komunitatea

Ekintzak

Kudeatu
orrialdeak

Lehio berri bat irekiko da erlaitza desberdinekin; “Logo” aukerako dugu eta,
bertan, “examinar” komunitatearen goiburuan agertuko den irudia hautatzeko.
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Web Ataria
Pertsonalizazioa: atari bakoitzeko goiburua

Gomendioak:
 Goiburua ezker aldean agertzen da, logoaren behekaldean. Goiburua ez da
hasten logoa bukatzen den tokian.
 Komenigarria da degradatu bat erabiltzea . (153x971)

 Ikastetxearen logoa ezkerreko aldetik 13 pixel mugituko da gutxi gora behera,

goiburuko irudiaren gainetik, nabigatzailearen arabera.
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Web Ataria
Orrien kudeaketa
Atari baten orrialdeak kudeatzeko bi bide desberdin ditugu:
 Kudeatu orrialdeak menutik
 Kontrol Panelatik, komunitateak atalean
Menú administración

Panel de Control
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Web Ataria
Orrien Kudeaketa – Orrien administrazioa
Orrialdeak kudeatzeko aukeratik orrialdeak gehitu, ezabatu eta itxura eman daiteke.

Orrialde
honako
xehetasunen
edizioa

Azpi orriak
gehitu
Forma de
presentar la
página actual

38

Web Ataria
Orrien Kudeaketa – Orrien edizioa
“Orrialdea” erlaitza
Alda dezake:
 Orrialdearen izena (eta atariak dauzkan hizkuntz desberdinetan). Menu

bezala agertzen dena da.

 Nabigatzailearen lehioan agertzen den izenburua; izenburu egoki bat erabili

bilatzaileetako kokapena hobetzeko.

 Oraingo orrialdea ezkutuan dagoen ala ez erabaki (hau da, nabigatzaile

menuetan agertzen bada edo ez)

 Friendly URL (nabigatzailetik sarbide azkarra duen URLa orrialde honekin

erlazionatzeko aukera ematen du,
konfiguratuta hasierako orrialderako).

kasu

honetan

“/hasiera”.rekin

 Metadatuak eta gainerako elementuak orrialdean gehitzeko.

Jatorrizko orrialde bat (eduki distribuzioarekin eta edukiekin) kopiatzeko aukera
ematen duten beste opzioak ere agertzen dira.
Berez, orrialde guztiak portlet motakoak dira, hau da, eduki edo zerbitzuak
dauzka. Baina beste motak existitzen dira, adibidez: orrialderako lotura
(nabigatu beharreko komunitateko orrialde bat hautatzeko aukera ematen
digu); edo URL (nabigatzeko URL bat zehazteko aukera ematen digu, atarikoa
edo ez).
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Web Ataria
Orrien Kudeaketa – Orrien edizioa
“Azpisaila” erlaitza
Azpisaila erlaitza orrialde berriak edo beraien ordena aldatzeko aukera ematen
digu.

“Itxura” erlaitza
Komunitatearen orrialde guztientzako itxura orokorra , goiko aldean dagoen
“itxura” erlaitzarekin aldatzen da, “orrialdea” eta “esportatu/inportatu” erlaitzen
tartean.
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Web ataria
Orri kudeaketa - Ariketak
Ariketak:
 Atal berriak sortu
 Azpi-atalak sortu
 Sortuta dagoen orria aldatu
 Menuaren ordena aldatu
 Itxura aldatu
 Orriko layout-a aldatu
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Web-gunea egin
Layout-ak
Orri baten eduki eremuko egitura konfiguragarria da.
Atariko orriarekin lotuta dagoen txantiloia aldatzeko,helburu orrira joan behar
gara eta administrazio menutik “diseinu txantiloia” aukera hautatu. Orriarako
nahi dugun egitura hautatzeko aukera ematen digun leihoa agertzen zaigu.
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Web edukia
Kudeaketa
1. Eduki bat puntu bakar batean sortzen da eta atariko puntu ezberdinetan ikus
daiteke edo beste atari batzuekin partekatu daiteke. Aldatzen baldin bada,
ikusten den leku guztietan aldatuko da.
2. Eduki bat orri batetik ezabatzen bada, orrian dagoen erreferentzia ezabatzen
da, ez edukia. Eduki bat ezabatzeko, hau eduki kudeaketatik ezabatu behar da.
3. Beraz, web edukien kudeaketa eta ikustearen artean ezberdindu behar da.
4. Kontrol panelatik mantenimenduko lanak egiteko tresnaz hornitzen gaituzte.
 Web edukiak. Atarian argitaratuko den informazioa (testuala) kudeatu

daiteke.

 Irudi galeria. Bai edukietan azalduko diren irudiak, bai galeria formatuan

azalduko direnak kudeatzeko aukera ematen du.
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Web edukia
Kudeaketa
 Dokumentu liburutegia. Atarian argitaratuko diren dokumentuak

kudeatzeko aukera ematen du. Nahiz eta plataformak Dokumental
kudeaketarako sistema bat izan (Alfresco), Liferay-eko osagai hau
antolatuta utzi da Web atarian argitaratuko diren dokumetuak
kudeatzeko, baita aldaketa gehigirik izan gabe intranet-en argitaratzen
direnak kudeatzeko ere.

Honekin guztiarekin, badaude atariko orrien egitura eta edukiak azaltzeko
portlet/osagai batzuk.
Edukiak gehitzeko;
Kontrol panela

Edukia

Web edukia

Web edukia; komunitateen edukien kudeaketa.
Egiturak; ez dira sortu edo aldatu behar.
Txantiloiak; ikusteko modua.

Feeds; RSS-ko informazioa ematen du. Informazioa aldatzeko era bat da.
Norbait harpidetzen bada, berri bat argitaratzen denean, oharra
jasotzen du.
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Web Edukia
Kontzeptuak
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Web edukia

Txantilioa eta egitura bat aukeratu
“Añadir contenido web” sakatu ondoren leiho berri bat irekitzen da. Bertan eramango duen
egitura aukeratu beharko da.
“Añadir Contenido web”

Egitura

Aukeratu
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Web edukia

Edukiak sortu eta editatu
Egituran gaudenean egokiena aukeratzen dugu: artikulua, berria…

Egitura
edonolakoa
izanda
ere,
hurrengo atal hauek aurkituko ditugu :
Goiburua:
hizkuntza

Artikuluaren

izena

eta

Erdiko aldea: Edukia erakusten du.
Eremu guztiak “Lokalizatu” klik bat dute
hizkuntzaren arabera nola ikusiko den
zehazteko.
Gehigarrizko informazioa: Artukuluen
aspektu funtzional ezberdin dituzte.
Oina: Aukerak irekitzean
deskribatzeko balio diren
agertzen dira.

artikulua
eremuak



Gorde: artikulua gordetzeko eta zerrendara itzultzeko aukera ematen du.



Gorde eta jarraitu: Artikulua gordetzeko eta berarekin lanean jarraitzeko balio du.
Adibidez, hizkuntza berriak gehitu edo editatzeko erabili ohi da.



Gorde eta ontzat eman: Gorde bezala baina kasu onetan artikulua argitaratzeko
onartzen da

Edukia sortu eta gero, egoera ezberdinak izango ditu; sortuta edo berria => Onartua
Argitaratzeko onartua egon behar da.
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Web edukia

Hizkuntza-Lokalizatua
Artikulu bat editatzean goiburuan hizkuntza hautatzeko aukera dago.
Hasieran, artikulua hizkuntza lehenetsian sortu behar da.
Gorde eta gero, hizkuntza hautatzeko aukerak gaitzen dira.

Artikulua beste hizkuntza batean editatzeko, egindako aldaketak gorde behar dira (gorde
eta jarraitu) eta gero hizkuntza aukeratu. Hizkuntza hau ez bada lehenago sartu, hizkuntza
lehenetsian sartu diren datuak agertuko dira. Hauek hizkuntza berrira editatu behar dira;
bestela, hizkuntza honetan sortutako datuak kargatuko dira.

Gogoratu:
 Hizkutza aldatu baino lehen gorde behar da.
 Gorde eta jarraitu egin ondoren, ez gaude hizkuntza lehenetsian baizik eta nabigatzen ari

garen hizkuntzan.

 Hizkuntza zuzenean editatzen ari garela egiaztatu.
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Web edukia
Ariketak


Eduki berriak sortu



Irudiak gehitu eta dokumentuak lotu.



Egoerak aldatu



Informazioa bilatu eta aldatu.
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Webgunea egin
Portleten erabilpena
Behin orrialdea sortuta eta honi itxura bat jarri ondoren, soilik geratzen zaigun gauza bakarra
edukiak sartzea da porlet-en bidez.
Porlet-a bilatu ondoren, hau aukeratuko dugu eta orrialdera arrastatuko dugu nahi dugun
lekura. Porlet-a sartu ondoren, horietako baten bat konfiguratu beharko dugu ondo ibili
dadin.
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Webgunea egin
Portletak (I)
Informazioa eta edukiak sartzeko erabiliko ditugun porlet-ak bi ataletan aurkituko ditugu:
Edukiaren kudeaketa eta Hezkuntza edukiak
Edukien kudeaketa
1. Ogi apurrak: Porlet honekin web-gunean non gauden jakingo dugu. Gomendagarria da
web-gune eta intraneteko horri guztietan edukitzea.
2. Web mapa: Web-gunearen atal nagusiak aurkezten digu.
3. Nabigazioa: Gauden orrialdearen azpi-atalen menua erakusten digu.
4. Edukiaren bisorea: Eduki bat orrialde baten barruan sartzeko erabiltzen dugu. Bat baino
gehiago jarri ahal dugu orrialde batean.
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Webgunea egin
Portletak (I) – Ogi apurren eta nabigazioaren porlet-ak
 Ogi apurren portlet-a
Portlet honek atal nagusitik, gauden orrialderarte ogi apurrak erakusten digu.

 Nabigazio portlet-a
Nabigazioa portlet-a web-guneko orrialdetan ezkerraldean dagoen azpi-menua eraikitzeko
aukera ematen digu.

Portlet-a konfiguratu behar dugu. 3 puntuentan klik eginez, konfiguratzeko menu bat ikusiko
dugu.

Konfigurazio menuan ikusten ditugun aukerak portlet
guztietan ikusiko ditugu.
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Webgunea egin
Portletak (I) – Nabigazio portleta
Konfigurazio pantailak aurkezpen estiloa aukeratzeko ahalmena ematen digu. Beste gauza
bat esaten ez bada, 6 aukera ematen dizkigu, baina pertsonalizatua gomendatzen dugu.
Honekin nahi duguna lortzeko aukera izango dugu. Aurkezpen estiloaren gainean porlet-aren
preview bat dago behin gorderi emanda. Gomendatutako aukerak irudiarenak dira.
Aukera horiekin horrela ikusten da:
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Webgunea egin
Portletak (I) - Edukiaren bisorea Portlet-a
Hasiera batean porlet hau hutsik dago, beraz ez da ezer ikusiko.
Bi aukera daude, bi irudiak direnak: Aukeratzeko gurpila eta + daukan dokumentua.

 Nola

aukeratu
edukiaren
aurkeztuko dugun edukia.

bisorean

Porlet bukaeran dagoen gurpilan klikatzen badugu,
pantaila batean agertuko gara eta bertan aurkeztu
nahi dugun edukia aukeratuko dugu.

Pantaila honetan, lehen kontrol panelan, ikusi dugun edukien bilatzailea ikusiko dugu,
jarraian edukien zerrenda bat ikusiko dugu eta hortik edukia aukeratuko dugu.
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Webgunea egin
Portletak (I) - Edukiaren bisorea Portlet-a
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Webgunea egin
Portletak (I) - Edukiaren bisorea Portlet-a
Eduki bat aukeratzean, bi aukera gehiago ikusiko ditugu: Web edukia editatu eta web edukia
ikusteko erabilitako txantiloia editatu. Komenigarria da bigarren aukera hau ez erabiltzea.

 Nola gehitu eduki bat edukiaren bisoretik.
(+) daukan dokumentuaren gainea klikatzen, eduki bat sortzeko aukera izango dugu.
Edukien administraziotik egindako prozesua bezalakoa da eta emaitza berdina da.
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Webgunea egin
Portletak (I) - Edukiaren bisorea Portlet-a

Edukia sortzean, gordetzen bada eta ez bada ontzat ematen, edukiaren bisorean ez da ezer
ikusiko, edukia ikusteko ontzat eman behar da.
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Webgunea egin
Portletak (I) - Edukiaren bisorea Portlet-a
 Nola editatu eduki bat edukiaren bisoretik
Bisoretik ikusten den edukia editatu daiteke zuzenean bisoretik. Horretarako, arkatz bat duen
dokumentu ikonoan klikatuko dugu. Aukera horretan klikatzean edukien edizio pantailara
joango gara. Pantaila hori edukien administrazioan dagoen pantaila bera da.

 Nola kendu eduki bat edukiaren bisoretik
Ezin da. Eduki bat kentzeko bisorea orrialdetik kendu behar dugu eta beste berri bat sartu.
Edukia aldatu nahi badugu, gurpilaren bitartez egin ahal dugu beste eduki bat aukeratzen.
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Webgunea egin
Portletak (I) - Portlet web Mapa
Web mapa porlet-a soilik goiburuan dagoen mapa web orrialdean erabiltzen da. Porlet
honek web-gunearen orrialde zerrenda aurkezten digu. Orrialde zerrenda hori konfiguratu
daiteke, nondik abiatzen den eta orrialden sankotasuna. Irudian ikusten dugu konfigurazioan
ez dago aukeratuta hasiera orrialdea eta sakontasun 2 maila ditu.
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Webgunea egin
Portletak(II)
“Hezkuntzaren Edukiak” atalean ondorengo portletak aurkituko ditugu:
1- Gertakizun agenda: Agenda erakusten duen portleta.
2- Edukien xehetasuna: Portlet hau edukien zerrenda portletarekin batera integraturik
dagoenean, zerrendatik nabigatuta edukiak aurkezten ditu.
3- Eduki zerrenda: Edukien zerrenda sortzeko aukera ematen duen portleta.
4- Hizkuntza murriztua: Hizkuntza jakin batzuentzat informazio gutxiagoko komunitatea
prestatzeko aukera ematen duen portleta.
Jarraian portlet hauek nola erabiltzen diren azalduko dugu.
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Webgunea egin
Portletak (II) – Eduki zerrenda
Eduki portletaren funtzionalitatea zerrenda portletik heltzen diren parametroak kontuan
izanda Liferay-ren edukiak erakustea da.
Portlet hau, Eduki xehetasuna portletarekin batera integraturik funtzionatzen du. Zerrendatik
elementuren bat hautazean, konfigurazioan zehazten denaren arabera Eduki xehetasuna
portleta jarrita dagoen orrialde batera nabigatzen da. Portlet honek, konfiguratua izan den
era berean erakutsi egingo du hautatutakoa edukia. Eduki xehetasuna portletak ezin du bere
kabuz funtzionatu.
Liferay-ren orrialde batean lehenbiziko aldiz zerrenda portleta gehitzean, honek, portletaren
konfigurazioa zehaztear dagoela adierazten duen abisua erakutsiko du (ikusi iluztrazioa).

Zerrenda bat nola konfiguratu
Liferayk, portlet bat konfiguratzeko 2 metodo hornitzen ditu. Aukera hauek Portletaren
goikaldeko izenburuaren barratxoan dauden hiru puntutxoetan klikatuz eskuragarri daude.
Aukerak “Konfigurazioa “eta ”lehentasunak” dira.

Portlet guztiek ez dituzte bi aukera hauek. Adibidez, aldez aurretik ikusitako nabigazio
portletak “konfigurazioa” aukera besterik ez dauka.
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Webgunea egin

Portletak(II) – Eduki zerrenda

Aukeren logika ondorengoa da:
 Konfigurazioa: Elementu zehatzak eta atariari atxikiak konfiguratzeko aukera ematen
du.
 Lehentasunak: Portletaren funtzionamendua erabiltzaileak zehaztutako bistaratze

lehentasunetara egokitzea ahalbidetzen du.

Eduki zerrenda portletak Lehentasunak aukera erabiltzen du. Ilustrazioak lehentasunetara
lehendabiziko aldiz sartzean ikusten den pantaila aurkezten du.
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Webgunea egin

Portletak (II) – Eduki zerrenda
Portleta konfiguratzeko lehenik eta behin edukiak zein komunitatetatik lortuko ditugun hautatu
beharko dugu. Komunitate bat hautatu ondoren, zerrenda erlazionatuko diogun komunitate
horren egitura hautatzeko aukera ematen digu.
Adibidez, albiste zerrenda bat sortu nahi baldin badugu, Albiste egitura hautatu (ilustrazioa
ikusi) beharko dugu. Proiektuen zerrenda sortu nahi baldin badugu, Proiektua egitura hautatu
beharko dugu.
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Webgunea egin

Portletak (II) – Eduki zerrenda
Ondoren, egitura bat hautatzean hiru zerrenda desplegableetan erabiltzeko moduan
dauden txantiloiak kargatuko dira: “Txantiloi nagusia”, “Bigarren mailako txantiloia” eta
“Eduki txantiloia”. Liferay txantiloiak, edukiak ikusteko modua bideratzen duten ereduak
dira. Beraz, portlet honek, edukiak era desberdinetan erakutsi ahal izateko txantiloiak
erabiltzen ditu.
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Webgunea egin

Portletak (II) – Eduki zerrenda
“Txantiloi nagusia” izeneko desplegablean hautatutako txantiloia, lehendabiziko edukia
erakusteko erabiltzen da. Lehendabiziko edukia gainerako edukien artetik
desberdintzearen arrazoia, edukia xehetasun gehiagorekin gailendu nahi izana da.
“Bigarren mailako txantiloia” beraz, zerrendako gainerako edukiak erakusteko erabiliko
da.
Azkenengo txantiloia, “Eduki txantiloia”, zerrendatik albiste bat hautatzean edukia
xehetasun gehiagorekin erakutsiko duen txantiloia da. Txantiloi honek, ez dio portlet honi
eragiten, baizik eta eduki portletari eragiten dio, edukiak bigarren portlet honetan zein
eratan ikusiko diren zehazten baitu.
Aurreko diapositiban agertzen den ilustrazioan albiste zerrenda sortzeko zerrendaren
konfigurazioa ikus daiteke, zeinetan lehendabiziko albistea nabarmenduta ikusten den eta
gainerakoak lerro moduan agertzen diren.
Hurrengo bi zerrenda desplegableak,
edukiak orrialdeetan agertzea nahi den edo ez eta orrialde bakoitzeko zenbat eduki nahi
den zehazteko balio dute. Adibidean zerrenda ez da orrialdeetan zenbatzen, beraz,
lehenengo 5 albisteak bakarrik ikusiko dira.
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Webgunea egin
Portletak (II) – Eduki zerrenda
Hurrengo bi eremuek datuak nola ordena daitezkeen adierazten dute.
Argitaratutako dataren arabera, eraldaketaren arabera etab. antolatu daitezke goranzko
zein behereanzko ordenean. Logikoena argitaratze-dataren arabera ordenatzea da
(atarian argitaratzen direnean ) eta beheranzko ordenean ordenatzea (berrienak
lehenago).
Edukiei aplikatzen zaizkien bilaketa irizpideak ere konfiguratu behar dira. Hau da, ez dira
albiste guztiak argitaratuko baizik eta bakarrik irizpide zehatz bat betetzen dutenak.
Irizpide hori Tipo eta Tags izeneko eremuen bitartez ezartzen da.
“Tipo” desplegablea, mota zehatz bateko edukiak erakusteko erabiltzen da. Normalean
edukiak “Orokorra” mota bezala sortu egiten dira, baina beste edukien artetik
desberdindu nahi badira mota desberdinak erabil daitezke.
“Tags” eremuak artikuluei erlazionatu zaizkien etiketak sartzeko aukera ematen digu.
Etiketa horietakoren bat duten artikuluak zerrendan aurkeztuko dira.
Eraginkortasuna dela eta, “Tipo” irizpidea erabiltzea gomendatzen da. Hala ere,, “Tags”
direlakoak askoz ere aldakorragoak direla eta zerrenda-konponbide konplexuagoak
hartzeko aukera ematen dutela jakin beharra dago.
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Webgunea egin

Portletak(II) – Eduki zerrenda

Azkenik, “Url” eremuan, Eduki xehetasuna portleta kokatuko den orrialdearen Friendly URL-a
definituko da. Porltet hori, “Eduki txantiloian” zehaztutako txantiloia aplikatuz edukiak
erakusteko erabiliko da.
Konfigurazio parametroak behin zehaztuta daudenean, lehentasunak datu basean
pilatuko dira “GORDE” botaia klikatzen denean. Edozein kasutan, botoia klikatu ondoren,
portletak lehentasunak egoki pilatu diren edo ez abisatuko du.
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Webgunea egin

Portletak (II) – Eduki zerrenda

Eremuren bat hautatu baldin ez bada, akats abisua erakutsiko du falta den informazioa zein
den adieraziz.

Zerrenda behin konfiguratu denean, ilustrazoak zerrenda normalean nola ikusten den
erakusten du.
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Webgunea egin

Portletak (II) – Eduki zerrenda

Azkenik, edukien izenburuan klikatu ondoren, nabigazioa, Eduki Xehetasuna portleta aldez
aurretik jarrita egon behar den erlazionatutako orrialdera berhelbideratuko da. Eduki
xehetasuna portletak edukia xehetasun handiagoz erakutsiko du. Garrantzitsua da hau
horrela izatea, bestela portletak akats bat erakutsiko du “baliabidea ez da aurkitu” esanez.
Bestalde, orrialdea existitzen baldin bada baina Eduki xehetasun portleta jarrita ez badago,
orrialde horretan dauden edukiak bakarrik ikusiko dira eta ez erabiltzaileak espero zituenak
(hautatutako edukiaren xehetasunak).
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Webgunea egin

Portletak (II) – Eduki xehetasuna
Eduki portlet-ak, Zerrenda portletik datozen irizpideak jarraituz, liferay-eko edukiak erakusten
ditu.
Ez da portlet honetara edo bere web-orrira zuzenean sartu behar. Portlet hau eduki bakar bat
erakusteko diseinatuta dago. Eduki honen identifikatzaileak parametro moduan formateatu
nahi den txantiloiaren identifikatzailera eramango zaitu. Irudian portlet-a sartu berria ikusten
da, beraz, parametrurik jaso gabe.

Normalean portlet honetara Zerrenda edo Bilaketa portlet-en bidez heldu behar gara. Bi
portlet hauek eta Eduki portlet-a elkarri eragiteko diseinatuta daude. Hurrengo irudiak
Berrien zerrendatik nabigatuta dagoen berri bat erakusten du.
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Webgunea egin
Portletak (II) – Eduki zehaztasuna

72

Webgunea egin
Portletak (II) – Eduki zehaztasuna
Eduki portlet-a Zerrenda portlet-a dogoen orriko zehaztasun azpiorri batean kokatu ohi da.
Zehaztasun orri hori, normalean, ezkutuan egoten da nabigazio menuetan ez egoteko. Era
honetan Eduki portlet-era bakarrik Zerrendatik sartzeko aukera dago. Horrela isladatzen den
zerrenda-zehaztasun efektua lortzen.
Eduki portlet-a ondo funtzionatzeko Eduki zerrenda portlet-a konfiguratu behar da ipintzen den
URL-ak Eduki portlet-eko orrira bidali gaitzan. Horretarako garrantzitsua da eduki portlet-eko
orriaren Friendly URL zehaztea.

73

Webgunea egin
Portletak(II) – Gertakizun Agenda Portlet-a
Agenda portlet-ak edukiak gertakizunekin lotzeko aukera erraza ematen du. Egin behar den
gauza bakarra gertakizunaren deskribapenean artikuluaren identifikatzailea idaztea.
Gertakizun bat sortzean web eduki bat gehitu dakioke, horretarako edukiaren identifikatzailea
kopiatu behar da.
Kontrol panela

Web dukia

Identifikatzailea kopiatu
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Webgunea egin
Portletak(II) – Gertakizun Agenda Portlet-a
Kontrol panela

Agenda

Gertakizuna gehitu

Gertakizuna sortu ondoren hurrengo aukerak agertzen dira:

Ekintzak

Editatu

Deskribapenean identifikatzailea gehitu eta eremua bete
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Webgunea egin
Portletak(II) – Gertakizun Agenda Portlet-aren konfigurazioa
Portlet-aren itxura aldatzeko “Konfigurazioa” botoia sakatzen dugu:

Pantaila horretan “Bistarazi ezarpenak” aukeratzen dugu:
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Webgunea egin
Portletak(II) – Gertakizun Agenda Portlet-aren konfigurazioa
Orientazioa eremuan hiru aukera daude:
1-Lehenetsia: Agenda eta bere aukera guztiak agertzen dira.
2-Laburpen horizontala: Egutegia eta aukeratutako eguneko edukien zerrenda
agertzen dira bakarrik. Zerrenda egutegiaren ondoan agertzen da.
3-Laburpen bertikala: Egutegia eta aukeratutako eguneko edukien zerrenda
agertzen dira bakarrik. Zerrenda egutegiaren ondoan agertzen da.
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Webgunea egin
Portletak (II) – Hizkuntza Murriztua Portlet-a
Funtzionalitate hau hizkuntza batzuetan informazio gutxiago duen komunitate bat izateko
aukera ematen du. Web atariak honen adibide praktikoak dira.
Ikastetxe askok bere informazioa euskara edo gaztelania ez den hizkuntza batean argitaratu
nahi du (ingelesa eta frantsesa adibidez) Plataforma une honetara arte zuen
funtzinamenduarekin, ikastetxeak bere web-gunean duen informazio guztia lau hizkuntzatan
izan behar zuen. Horrek mantenimendu eta itzulpeneko lan handia suposatzen zuen.
Funtzionalitate honekin web ataria bi moduetan ikusteko aukera dago:
 Web atari osoa. Atariko informazio guztia edo ia guztia hizkuntza horretan izango
dugunean erabiliko dugu. (adibidez euskera eta gaztelania).
 Web atari murriztua. Atari osoko informazio guztia izango ez dugun hizkuntzekin erabiliko

dugu (web atari osoko zati bat ). Adibidez ingelesa edo frantsesa.
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Webgunea egin
Portletak (II) – Hizkuntza Murriztua Portlet-a
 Gure ikastetxean erabilgarri dauden hizkuntzak: Ikastetxeko komunitateren batean lan

egiteko erabili ditzakegun hizkuntza guztiak dira. Ikastetxeko katalogo idiomatikoa
zehztuko du. Hau da, orokorki gaztelaniaz eta euskaraz lan egiten badugu baina bi
hizkuntza hauek baino gehiago dituen komunitate bat badaukagu (adibidez ingelesa
eta frantsesa), ikastetxeko hizkuntza erabilgarriak lau hauek izango dira.
Konfigurazaio hau egiteko: Kontrol Panela >> Konfigurazioa >> Aurkezpen lehentasunak

Eremu hau balio ez zuzenekin
betetzeak atariaren
funtzionamendu zuzenean
eragina izan dezake.
Aldaketa hauek egin baino
lehen aldaketa teknikoarekin
hitz egitea gomendatzen da.

Hizkuntzek dituzten balio ezberdin batzuk:
•Gaztelera: es_ES
•Euskara: eu_ES
•Ingelesa: en_US
•Frantsesa: fr_FR

Hizkuntzak
koma
baten
es_ES,eu_ES,en_US,fr_FR

bitartez

banatu

behar

dira.

Adibidez:
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Webgunea egin
Portletak (II) – Hizkuntza Murriztua Portlet-a

 Hizkuntza erabilgarria. Komunitate bakoitzarako Web atari osoan hizkuntza erabilgarria

izango den zehaztuko da. (hau da, informazio guztia hizkuntza horretara itzulita dago).
Adibidearekin jarraituz, Guest komunitatean gaztelania eta euskara hizkuntza
erabilgarriak izango dira.(Web atariko komunitatea).
 Hizkuntza ez erabilgarria. Komunitate bakoitzean hizkuntza hori Web atariaren

hizkuntza ez dela izango zehaztuko da. (hau da, ez da agertzen hizkuntza aldatzeko
aukera). Adibidearekin jarraituz, ingelesa Irakasle komunitatean hizkuntza ez erabilgarria
izango da. (komunitatea bakarrik euskaraz eta gaztelaniaz izango dugu)
 Komunitate Nagusia. Hizkuntza batean edo gehiagotan informazio guztia izango duen

komunitatea.

 Komunitate murriztua. Hizkuntza batean edo gehiagotan informazio murriztua izango

duen komunitatea.
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Webgunea egin
Portletak(II) – Hizkuntza murriztua porleta - Konfigurazioa
Komunitatez konfigurazioa. Konfigurazioa lehen mailakotzat hartzen diren komunitatetan.
Horretarako, edozein lehen mailako komunitatera heldu behar gara eta hizkuntza murriztua
porletaren konfiguraziora jo:

Porleta, atarian dauden komunitate guztien zerrenda erakutsiko digu, lehen mailako eta
murriztutako ezberdintasun barik (lan horiek administratzailearen lana da).
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Webgune egin
Portletak (II) – Hizkuntza murriztua porleta- Konfigurazioa
Beraz, aukeratu behar dira hizkuntzak kudeatu nahi diren komunitateak.

Murriztutako hizkuntzak jartzeko murriztutako komunitateen sarbide URL-a zehaztu beharko da
(URL osoa /web edo /group barne publika edo pribatua bada).
Garrantzitsua: konfigurazio hau atari guztirako berdina da, edozein komunitatetik egin
daiteke.
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Wegunea egin
Ariketak
Ariketak:
 Ogi apurrak, nabegazioa eta web edukiaren bisorea porletak gehitu.
Lehenago egindako eduki bat aukeratu eta web edukiaren bisore porletan sartu.
Edukia editatu web edukiaren bisore porletatik.
 Beste orrialde batean ogi apurrak, nabegazioa, zerrenda eta agenda porletak gehitu.

Zehetasun web orri ezkutura lotu.

 Komunitate murriztua sortu ingelesa hizkuntzarako.
 Web ataria konfiguratu ingelesa hizkuntza murriztua izateko.
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Erabiltzaile eta profileko kudeaketa
Atariaren erabiltzaile eta profileko sistema XLNET-ekin osatuta dago Irakasle eta AZP dagokiez.
Ikasleentzat, integrazioa egina dago gestio akademikotik.
Soilik erabiltzaileen kontuak kargatuko dira. Kontu horrentzako baimen esleipena, paltaforma
honetatik egin behar da. Gestio hori Ikastetxe bakoitzaren Sistemaren Administratzaileak egin
behar du:


Panel Kontrola-tik >> Erabiltzaileak.



Panel Kontrolatik>> Rolak.

84

Erabiltzaileen Kudeaketa
Erabiltzaileak kudeatzeko panel kontrolara joko dugu >> Erabiltzaileak, hemen plataforman
dauden erabiltzaileen zerrenda erakutsiko da.
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Erabiltzaile Sorrera

86

Profilen Kudeaketa
Rolen Motak: komunitatea eta arrunta.
Rolen mota ezarriko den rola horreko segurtasun/ikuspen eremua adieraziko du. Hau da:


Komunitate rola mota komunitate zehatz batean baimenak ezartzeko erabiliko da.
Adibidez: Administratzailea Loturak.



Arrunta rola mota pertsona bati, edozein komunitatera sartuz, baimenak ezartzeko
erabiliko da. Adibidez: Zuzendaritza.
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Profilen Kudeaketa
Profilak kudeatzeko Kontrol Panelara sartuko gara >> Rolak, han plataforman dauden rolen
zerrenda bat izango dugu, eta baimenak lotu behar dizkiegu.
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Baimenen lotura
Rol bati baimenak lotzeko, Rolan jarriko gara “Baimenak Zehaztu” opzioan klikatu. Agertuko
den pantailan “Porlet-eko baimenak gehitu”sakatu.
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Baimenen lotura I
Ondoren, baimena lotuko diogun porleta aukeratu beharko dugu. Behin porleta hautatuta,
erabaki behar da zein baimenak lotu nahi diogu rolari.
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Adibidea : Komunitateari administratzailea jarri
Ariketa:


Beste erabiltzaile batek komunitatearen administratzailea izatea egin.


Erabiltzailea sortu.



Ingeleseko komunitateari erlazionatu.
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Rolen adibidea: Komunitateari administratzailea jarri II
Ariketa:


Community Administrator rola jarri erabiltzaileari.
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Rolen adibidea: Egile erabiltzailea
Ariketa:


Egile erabiltzailea sortu



Egile rola sortu



Egile rolari hurrengo baimenak jarri:


Web edukia



Dokumentuen liburutegia



Irudien galeria.
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Rolen adibidea: Egile erabiltzailea
Ariketa:


Erabiltzailea eraldatu egilearen baimenak emateko. (administratzailearen rola
kendu)
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Erabiltzaile eta rolen kudeaketa
Ariketa:


Bi rol sortu:


Admin_Enlace: <comunidad>



Direccion: <portal>



Bi erabiltzaile sortu



Orrialdetara rolen arabera baimenak eman.
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Porlet Espezifikoak
Nire taldeak eta komunitateak
Identifikatutako erabiltzaile bezala, hainbat komunitateera sartzeko aukera izango dugu,
hauek lantaldeak edo intrantet korporatiboak dira.

Bi porlet hauek komunitateetan sartzeko bidea errazten dute.

Komunitate bat talde bezala izateko, “grupo” hitza jarri beharko dugu komunitatearen
deskripzio atalean.
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Portlet Espezifikoak
Departamentuaren eta ikastetxearen aplikazioak
Identifikatutako erabiltzaile bezala hainbat aplikaziora sartzeko aukera izango dugu gure
eguneroko lana errazteko.
Bi porlet hauek aplikazioetara sartzeko modua errazten dute.
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Dokumentuen kudeaketa
Alfresco
Dokumentuen kudeatzailea, gune bakar batean zentroak dituen dokumentuak gordetzeko
balio du eta departamenduak zentroei bidali nahi dien dokumentuak bertan egoteko ere.
Kudeatzaileak zentro bakoitzarentzat gune bat gordeta dauka. Guen bakoitzak windows-eko
karpeta bat bezalakoa da, non administratzaileak gune horren egitura sor dezake nahi dituen
gauzekin.
Dokumentuen kudeatzailearen erabilpenak:
Windows bitartez. Horrela modu azkar eta errazago batean dokumentuak ikusi eta
editatu ahal izango ditugu.
 Intranetaren bitartez, modu horretan dokumentuetara heldu ahal gara intranteko
orrietatik.
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Dokumentuen kudeaketa - Alfresco
Windows
Xp sistemarekin: Laguntzailearekin red-gune bat gehitu ahal dugu, bertan URL jarriko
dugu gure dokumentuen kudeatzailera sarbidea izateko.
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Dokumentuen kudeaketa - Alfresco
Windows
Web DAV bitarteko konexioa (NetDrive adibidez). Dokumentuak gordetezen ditugun
gunean modu erraz batean lan egiteko erabili dezakegu, red unitate bat izango balitz
bezala.

https://alfresco.hezkuntza.net/alfresco/webdav/
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Dokumentuen kudeaketa- Alfresco
Windows

•Crear un sitio nuevo dentro de “Site”:
•izena,
•url (https://alfresco.hezkuntza.net/alfresco/webdav/);
•server type: “webdav”
•account: erabiltzailea

•password: pasahitza
•Drive: Erabaki disko gogorra karpeta gordetzeko.
•Advanced: chek“use https” OK
•SAVE / CONNECT
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Dokumentuen kudeaketa- Alfresco
Kontsulta portleta
Dokumentuen kudeaketa ikusteko dokumentuen zerrenda portleta erabili behar da

Portlet honek ikusi nahi dugun informazioa jartzeko erabilikoda “lehentasun” aukeraren bidez.
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Dokumentuen kudeaketa- Alfresco
Kontsulta portleta
Gainera “Lehentasunak” aukeratatik konfiguratu ahal da nahi badugu dokumentu berrien,
karpeta berrien eta erakusteko datuen botoiak agertzea
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Dokumentuen kudeaketa- Alfresco
Kontsulta portleta
Dokumentuen zerrendatik dokumentu bat ezabatu ahal da
informazioa eguneratu , edo dokumentuaren url lortu

, dagoen dokumentuaren

Ezabatu ikonoan klikatzen badugu ezabatzearen baieztapena eskatuko da

Url- ren ikonoan sakatzean pantaila berri bat sabalduko da dokumentuaren url- rekin

104

Dokumentuaren kudeaketa- Alfresco
Kontsulta portleta
Dokumentuaren eguneratu ikonoan klikatzean pantaila berri bat sabalduko da dokumentua
eguneratzeko

Eskatutako datuak behin sartuta eguneratze prozesua zuzena izan bada pantaila hau
agertuko da:

Intraneten gaurkotzeak efektua izan dezala, orrialdea eguneratzea beharrezkoa izango da

105

Dokumentuaren Kudeaketa- Alfresco
Kontsulta portleta – Dokumentu berria
Dokumentu berriaren ikonoan sakatzerakoan pantaila berri bat sabalduko da sartzeko sortu
nahi ditugun dokumentuaren datuak

Sorrera prozesua zuzena izan bada eskatutako datuak sartu ondoren hurrengo pantila
erakutsiko da:

Intraneten gaurkotzeak efektua izan dezala, orrialdea eguneratzea beharrezkoa izango
da
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Dokumentuaren kudeaketa- Alfresco
Kontsulta portleta– Karpeta berria
Karpeta berriaren ikonoan klikatzerakoan pantaila berri bat sabalduko da eta han sortu nahi
dugun dokumentuaren datuak sartu behar dira

Sorrera prozesua zuzena izan bada eskatutako datuak sartu ondoren hurrengo pantaila
erakutsiko da:

Intraneten gaurkotzeak efektua izan dezala, orrialdea eguneratzea beharrezkoa izango
da
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Dokumentuaren kudeaketa- Alfresco
Bilatzailea
Portlet honen bidez dokumentuak bilatu ahal dira zentroaren barruan naiz Departamentuaren
esparruaren barruan.

Zerrenda portletan bezala, bilaketa emaitzaren gunetik bilatutako dokumentuaren url lortu
ahal da
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Moodle –Kurtso alta
Plataforman kurtsoen argitalpena baimenduko du erabiltzaileek kurtsoetan izena emateko.
Horretarako, kurtsoak Moodle plataforman alta eman behar dira.

Alta emateko momentuan kontuan
zehaztu behar da:


Kurtsoko
hasiera
amaiera data.

eta



Inskripzioko hasiera
amaiera data.

eta



Kurtsoko
ID
(Moodlen
kurtsoaren identifikatzaile)



Inskripzio
Zaballik(Aukera
hau aztertzean, kurtsoan
dagoen
apuntatuta
erabiltzeileak
inskripzioa
baieztatu
behar
du
jasotzen duen emailan klik
egiten).
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Moodle – Visualización de Cursos
Plataforman kurtsoak ikusteko momentuan bi eredu daude:


Kurtso guztien zerrenda



Online-ko azken kurtsoen zerrenda
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Moodle – Ikastoroen bistaratzea
Intraneten erabiltzaileak, ikastaroen zerrendan klikatu ahal izango du ikastaro zehatz baten
xehetasunak ikusi ahal izateko. Une horretako data ikastaroaren inskripzio dataren barruan
baldin badago, ikastaro horretan apuntzatzeko aukera izango du.

“Apunta zaitez” klikatu ondoren, inkripzioa berretsi beharko dugu. Behin berretsita
dagoenean, baieztapena egiteko mezua agertuko da.
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Moodle – Nire online ikastaroak
Intraneten logeatutako erabiltzaileak sarbidea duen Online ikastaroen zerrenda erakusten du.
Ikastaro bakoitzeko estekan klikatzean, Moodle leiho berri batean zabaltzen da.
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Moodle – Moodle administrazioa
Portlet honen bitartez, administratzaileak Moodle ikastaroetan egiten diren inskripzioak
kudeatu ditzake.
Egin behar den lehenengo gauza, aplikazioa erabiltzeaz arduraturako den administratzaile
erabiltzailea konfiguratzea da. Aplikazio hau, erabili ahal izateko, erabiltzaile horrek
“”administrator” profila izatea edo “Inskripzio kudeatzaile” rola izatea ezinbestekoa da.
Konfigurazioa atariaren administratzaileak gauzatu behar du Liferay-ren Kontrol Panela erabiliz.
Egin beharreko lehenengo gauza, “Inskripzio kudeatzaile” rola sortzea da. Rola behin sortuta,
rol hori, administrazioaren eta aplikazioaren kudeaketaz arduratuko den erabiltzaileari
esleituko zaio.
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Moodle – Moodle administrazioa – Inskripzioen kudeaketa
Bi atal daude:


Onartzear dauden inskripzioak: Atal honetan administrazailearen onarpenaren zain
dauden inskripzioen zerrenda erakutsiko da.



Onartutako inskripzioak baina berrestear daudenak: Atal honetan onartuta dauden
eta administrazailearen baieztapenaren zain dauden inskripzio guztien zerrenda
azalduko da.

Administratzailak egin ahal izango dituen ekintzak ondorengoak dira:


Inskripzioa Onartu/ Atzera bota.



Inskripzio zehatz baten xehetasunak ikusi.



Inskripzioen bilatzailean sartu.
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Portlet Zehatzak
Iragarki-taula
Iragarki-taula portletak plataformako erabiltzaileei erosten dut/saltzen dut/alokatzen da
motatako iragarkiak argitaratzeko aukera emango die.
Honen asmoa, erabiltzaileen artean, ikastetxeetan, plataformaren erabilpena sustatuko duten
tresnak ematea da.
Erabilpen hau ikusteko bi modu daude:
 Webgunearen bistaratzea eta kudeaketa:





Azkenengo iragarkiak



Iragarkien alta



Iragarkien bilatzailea

Iragarkien administrazioa

Portlet hauek Ekaina-n zehar erabilgarri egongo dira.
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Eskaeren eta formularioen kudeaketa
Web formulario errazen sorkuntza ahalbidetzen du Intranet /Web atarian argitaratzeko.
Formulario hauek ikastaro /jardunaldi, kontaktu eta iradokizun ezberdinetan izena emateko
pentsatuta daude…Kudeaketa automatiko bat gabe.
Erabiltzailearen profilaren arabera honako hauek egin ahal izango dira:


Formularioak kudeaketu



Formularioen bidez jasotzen diren eskaerak kudeatu.
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Eskaeren eta formularioen kudeaketa
Formularioak
“Formularioen kudeaketa” aukeratik kudeaketa funtzio basikoetara sartuko gara:
bilaketa, sorkuntza, aldakuntza eta ezabatzea.
Formularioak 3 mota ezberdinetakoak izango dira eta mota bakoitzak intranet /ataritik
zein erabiltzaileek bete ahal dituzten zehaztuko du:


Publikoa (edonork bidali ahal ditu eskaerak).



Pribatua( logeatua egon behar zara eta informazioa gorde egiten da).



Pribatu anonimoa (erabiltzailearen informazioa ez da gordetzen).

Formularioa 2 informazio mota ezberdinekin sortuta dago:


Informazio orokorra



Formularioan dauden hutsune ezberdinen informazioa
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Eskaeren eta formularioen kudeaketa
Formularioak

Formularioaren eremua
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Eskaeren eta formularioen kudeaketa
Formularioak- Informazio orokorra
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Eskaeren eta formularioen kudeaketa
Formularioak- Informazio orokorra
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Eskaeren eta formularioen kudeaketa
Eskaerak
Formulario hauen bitartez jasotzen dugun informaziora sartzea ahalbidetuko digu. Eskaera
ezberdinen kudeaketa pertsona talde ezberdinei banatu ahal zaie.
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