CONFIGURACIÓ DEL TAULER D’ANUNCIS
El tauler d’anuncis permet fer visible a l’escriptori de l’aplicatiu aquelles notícies que interessi donar a
conèixer als usuaris de l’aplicació: personal docent, no docent i/o tutors d’alumnes.
Per tal de poder configurar aquesta eina s’ha d’anar a l’opció de menú Config/Escriptori/Anuncis:

Una vegada dins la nova pantalla, es pot fer una recerca d’aquells anuncis anteriorment creats prement el
botó Cerca:

D’aquesta manera apareix en pantalla una relació de tots els anuncis creats abans, tal i com es mostra en
la següent imatge:

Si es desitja que també es vegin els missatges que ja no apareixen publicats per tenir una data de fi
anterior al dia d’avui, al Tauler s’ha d’indicar marcant la següent casella:

D’altra banda, també es poden seleccionar els missatges per poder-los eliminar o modificar
posteriorment, prement els botons anomenats Esborra i Edita, respectivament:

Així mateix, si es desitja crear un missatge nou per a publicar-lo s’ha de prémer el botó Nou anunci:

Una vegada pitjat aquest botó, es despleguen els diferents camps on s’ha d’introduir la informació que
conformarà l’anunci a publicar:

Com es pot comprovar en la pantalla següent, els camps referents a l’Assumpte, el Texte i la Data de
publicació de l’anunci apareixen en color groc ja que és obligatori emplenar-los per tal de poder desar les
dades i acabar el procés. D’altra banda, els camps d’Adreça web i Data fi publicació apareixen en color blanc
ja que no és obligatori indicar-hi res.

La informació a indicar en cada cas seria:


En l’Assumpte s’haurà de posar el títol o encapçalament del missatge a publicar. El nombre màxim
de caràcters permesos en aquest camp és de 100.



L’Adreça web serà aquella a la que haurà d’enllaçar la icona
, que apareixerà al Tauler d’anuncis.
És important indicar les adreces amb la URL completa. És a dir, sense oblidar indicar http:// o una
possible barra “/” al final. Per això és recomana copiar i desar l’adreça directament com apareix al
visitar el lloc web al qual es remet l’anunci.



El rang de dates fa referència a la data en que comença la publicació de l’anunci al Gestib Web
(Data publicació) i la data en que deixarà de ser visible l’anunci (Data fi publicació).



El camp del Texte serà el contingut del propi anunci, que posteriorment serà publicat i podrà ser
llegit pels usuaris. El nombre màxim de caràcters permesos en aquest camp és de 4.000.



Finalment, trobam dues caselles:

:

la següent

El fet de marcar-la implica que en el tauler apareixerà una icona d’avís com
per tal de diferenciar-lo de la resta d’anuncis que no la contenen.

: Marcant aquesta casella s’habilitarà la possibilitat de que l’anunci
pugui ser vist pels pares, mares o tutors dels alumnes. Aquest fet, al Tauler d’anuncis es
veuria reflectit amb la icona

.

D’aquesta manera, amb els anuncis que hem inclòs a l’exemple, el Tauler d’anuncis de l’aplicatiu per al
nostre centre quedaria de la següent manera:

