
Gestió del Coneixement amb Alfresco
- Exercicis proposats -

14/03/2018 (Sessió 1) - 21/03/2018 (Sessió 2)
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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  cal_esarratg
Joan Buchaca Arfelis cal_jbuchacaa
Maria Carme Badia Verdeny  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:

 Sessió 1
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 1 EXERCICIS SESSIÓ 1

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.
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ACCÉS A ALFRESCO

El vostre usuari per accedir a Alfresco és:

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

Exemples: 

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

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

 Importació d’usuaris: informació relacionada i arxiu càrrega prova

 Cerca avançada: informació relacionada

 Tipus aspectes: informació relacionada

 Exercicis

 Presentació

 Programa
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ABANS DE COMENÇAR LA SESSIÓ…

Avui ja farem anar el Alfresco de Diputació de Lleida, per tant:

1. Accediu al vostre perfil, i actualitzeu les dades (dades personals, dades 
contacte, etc.). Sobretot reviseu que el email sigui correcte!!

2. 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 “Públic”.

3. Accediu a la biblioteca de documents, i creeu:

 Una carpeta, anomenada DOCS_ENTRADA_NCC (on NCC són les 
inicials del vostre nom i cognoms).

 Una carpeta, anomenada DOCS_DESTI_NCC (on NCC són les inicials 
del vostre nom i cognoms).
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 2 PRÀCTICA SESSIÓ 2

Un cop explicades les diferents opcions disponibles que hi ha a la 
biblioteca de documents:

 Pensant en el vostre treball actual, i l’ús que ja feu o que voldreu fer 
amb Alfresco, practiqueu amb les opcions presentades.

 Treballeu amb les regles de carpeta, i amb els llocs dels vostres 
companys.

 Practiqueu amb els fluxos de revisió, assignant la tasca a algun 
company.

 Utilitzeu els 2 usuaris dels que disposeu

 Si voleu podeu realitzar la pràctica en grups.
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 2 FINAL SESSIÓ 2

La darrera part d’aquesta sessió la dedicarem a:

 Dubtes que hagin sorgit, tant en aquesta sessió com de la sessió 1.

 Casos específics del dia a dia de cadascú de vosaltres (dubtes generals, 
com realitzar determinades tasques, etc.).



Gràcies


