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ACCÉS A ALFRESCO

El vostre usuari per accedir a Alfresco és:

cal_inicial(s) nom + 1r cognom + inicial 2n cognom

Exemples: 

Eloy Sarrat Grasa à cal_esarratg
Joan Buchaca Arfelisà cal_jbuchacaa
Maria Carme Badia Verdeny à cal_mcbadiav

El mot de pas és: 1234.
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ANNEXOS (els trobareu a Ficheros Compartidos):

Importació d’usuaris: informació relacionada i arxiu càrrega prova

Cerca avançada: informació relacionada

Tipus aspectes: informació relacionada

Exercicis plantejats:

ü Sessió 1
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1. Crear un nou lloc anomenat “CURS Alfresco NCC”, on NCC són les inicials 
del vostre nom i cognoms (p.ex. Curs Alfresco APT). El lloc serà “Privat”.

2. Canvieu l’esquema del lloc a 3 columnes.

3. Configureu els dashlets de la següent forma, i deseu els canvis:

a) Esquerra: membres i calendari del lloc
b) Central: Contingut i activitats del lloc
c) Dreta: Canal RSS

4. Configureu el canal RSS:

a) Enllaç al RSS del diari SEGRE
b) Mostrar les darreres 15 notícies
c) Obrir els enllaços en una nova finestra
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5. Canvieu l’opció de “obrir els enllaços en una nova finestra” i comproveu 
que ara es carreguen a la mateixa.

6. Accediu a la biblioteca de documents, creeu una nova carpeta, i afegiu-
hi algun document (per exemple, un .txt).

7. Afegiu al usuari ID_prova, on ID és el vostre usuari actual (per exemple, 
cal_esarrat_prova), als membres del vostre lloc amb el rol de 
Col·laborador.

8. Comproveu que podeu veure el document creat pel vostre usuari, però 
no podeu ni editar ni afegir-ne cap altre.

9. Tanqueu la sessió, i entreu de nou amb el vostre usuari.

10. Canvieu de nou el rol del usuari ID_prova a Contribuïdor.
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11. Comproveu les accions que ara podeu realitzar.

12. Repetiu els passos 9 a 11, però establint el rol del usuari ID_prova a 
Col.laborador.

13. Tanqueu la sessió i entreu de nou amb el vostre usuari.

14. Elimineu del vostre lloc al usuari ID_prova.

15. Canvieu les propietats del lloc i establiu-lo com a “Moderat”.

16. Tanqueu la sessió i entreu com el usuari ID_prova.

17. Comproveu que al cercador de llocs, apareix el vostre lloc.

18. Sol·liciteu-hi accés.
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19. Tanqueu la sessió i entreu de nou amb el vostre usuari.

20. Comproveu que hi ha la sol·licitud d’accés, i accepteu-la.

21. Tanqueu la sessió i entreu com el usuari ID_prova.

22. Comproveu que podeu accedir al lloc. El rol que tindrà el usuari al lloc, 
per defecte, serà Consumidor.

23. Afegiu diversos documents a la carpeta creada al punt 6, i editeu les 
propietats per tal de afegir-los-hi categories i etiquetes.

24. Feu proves cercant aquests documents des de la cerca avançada.

25. Elimineu algun document, i proveu de recuperar-lo des de la paperera.
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26. Canvieu les propietats del lloc i establiu-lo com a “Públic”.

27. Demaneu a un company si pot trobar el lloc des de la cerca, i que provi 
d’accedir-hi.



Gràcies


