cliCportal
el generador de portals que necessiten
les entitats del teu municipi

cliCportal fa viable la incorporació de les entitats a
les noves tecnologies.
Amb el portal associatiu de cliCportal tots els
ciutadans coneixen lentrellat associatiu del seu
municipi.

cliCportal

Què és cliCportal?
cliCportal és un generador de webs dinàmics, de prestacions i disseny totalment
configurables per usuaris sense coneixements de programació.
cliCportal incorpora també un portal associatiu que mostra automàticament continguts
dels diferents webs creats amb el generador, més altres continguts específics del portal
associatiu.

fàcil

genera portals sense haver daprendre cap tipus de programació.

versàtil

per configurar portals dacord amb cada necessitat, des dun web presencial
fins a un portal ple daplicacions interactives.

amb disseny
per fer que cada portal sigui únic.

dinàmic

genera portals en els que modificar les prestacions o actualitzar-ne el continguts
serà una rutina gratificant.

intel·ligent

automàticament pot publicar un portal col·lectiu per compartir els continguts
dels diferents portals generats.

Amb cliCportal cada portal disposa, entre daltres, de les següents funcionalitats
Agenda
Notícies
Galeries fotogràfiques
Documents
Apartats descriptius
Enquestes

Butlletí electrònic
Espais de debat
Taulells danuncis
Gestió de consultes
Gestió d inscripcions
Registre dusuaris

Gestió socis i menbres
Àrees dintranet
Estadística d accessos
Multiidioma
Cercador global
Lector de RSS

Característiques dels portals web generats per cliCportal
Disseny configurable amb opcions de:
- Línia gràfica bàsica (mínim de 3 opcions)
- Opcions de color
- Opcions de tipografia
Modificació dinàmica de les opcions sense alteració dels
continguts carregats.
Pàgina principal (home) configurable combinant
lliurement imàtges, fitxers flash, textos i destacats de
contingut (notícies, agenda, projectes, serveis...)
Configuració del menú del portal totalment adaptable a
les necessitats de cada entitat a partir de 18 tipologies
diferents dapartats de continguts i funcionalitats:
-

Presentació
Organització
On som?
Activitats/serveis
Agenda
Notícies
Projectes
Fotogaleries
Video
Estadístiques

-

Enquestes
Documents
Taulell danuncis
Lector de RSS
Foros
Registre dusuaris
Butlletí electrònic
Enllaços
Buscador global
Contactar

Creació dapartats en nombre il·limitat a partir dels
apartats típus disponibles.
Canvi de nom, ordenació, i creació de menús subordinats.

Opcions multi-idioma
- Lliure elecció didioma principal.
- Creació de versions didioma amb estructures de
menú i pàgines principals específiques per a cada
idioma
- Possibilitat de compartir uns mateixos continguts
entre els diferents idiomes activats.
Butlletí electrònic
- Edició automatizada a partir de la selecció assistida
dels continguts del web.
- Gestió de subscriptors.
Intranet per a usuaris que accedeixen amb contrasenya
(p.e. els membres de lentitat) a menús restringits.
Generació de portals independents del portal
associatiu (p.e. si el col·lectiu són les entitats dun
municipi, es poden generar també portals que no figurin
en el colectiu d entitats, com podria ser el web dun
organisme municipal autònom, o el miniweb dun
esdeveniment de la ciutat o dun projecte que es
comparteix amb altres organitzacions ...)
Configuració d accessos al portal associatiu perquè
una entitat pugui introduir directament continguts dagenda,
serveis i notícies al portal associatiu, sense necessitat
dhaver-se generat un web a cliCportal.
Opció de reconversió automática de la informació
introduïda per la entitat en un portal propio.

El manteniment amb cliCportal
Directament per Internet amb un navegador web, sense
necessitat d instal·lar cap programa específic ni de
tenir coneixements de programació.

particulars daccés a diferents apartats reservats.
Usuaris anònims:Consulten i interactuen amb les
prestacions obertes del web de lentitat.

Definició lliure de grups dusuaris amb diferents drets
de visivilitat i edició de continguts.

Manteniment al vol.Enllaços dedició, visibles pels
editors, al costat de qualsevol contingut publicat.Els
enllaços mostren el contingut en un formulari dedició.

- Administrador: creació del web, configuració del
seu dissseny i estructura funcional, definició de grups
dusuaris.
Editors:Pertanyents a grups amb drets particulars
dedició.
Usuaris interns:Pertanyents a grups amb drets

Manteniment per apartats. Es mantenen els continguts
des del mateix apartat en que es publiquen.

Altres prestacions remarcables de cliCportal
Mecanismes per a laportació de continguts directament
pels visitants del web a apartats del tipus:
- Participació
- Anuncis
- Documents
- Enllaços
- Galeries fotogràfiques

Opció de vinculació de continguts entre sí (agenda,
galeríes fotogràfiques i vídeos amb notícies, serveis,
projectes, apartats descriptius...)
Publicació automàtica de cercadors en els diferents
apartats en funció del número de registres carregats.

Àrea de gestió de contactes i de suscripcions a actes
dagenda. Control de respostes, gestió de confirmacions
i llistes dassistents.
Base de dades de membres de lentitat. Gestió de
dades, control econòmic, llistes i extracció de fitxers.
Classificació per grups.

Configuració de la maqueta de les pàgines i de
destacats.
Carrega dimatges amb càlcul automàtic de miniatures
i formats de publicació.
Opció generalizada de fitxers annexos i denllaços
web externs
Aplicació destadístiques. Visites per apartats,
discriminant entre usuaris anònims i usuaris identificats.

El Portal associatiu de cliCportal
Continguts bàsics

Multiidioma

Directori dentitats
Directori de serveis de les entitats
Agenda de les entitats i del portal associatiu
Notícies de les entitats
Recursos per a les entitats (Tramitacions,
ajuts,documents tècnics, notícies sobre actuacions
municipals,...)
Informació sobre la xarxa dentitats

Compleix les pautes daccessibilitat del Consorci 3WC
en el nivell AA
cliCportal subministra els continguts de les taules
principals (notícies, agenda, serveis i entitats) en format
XML per poder-los incorporar a altres sistemes
dinformació

Característiques principals
Disseny adaptable al llibre destil corporatiu.
Protocol de validacions entre les entitats i el portal
associatiu, que permet a les entitats reservar-se
continguts propis i als gestors municipals refusar
continguts inadequats.
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