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1. Tauler de control
L’usuari administrador d’un blog pot gestionar el seu blog, a través del “Tauler de control”, on podrà
realitzar les accions que es recullen al present manual.
Per accedir al Tauler de control del blog ens dirigirem a la URL de loguin on introduirem les
credencials (usuari i contrasenya) corresponents. Adjuntem un exemple de la URL:
http://blogs.uoc.edu/wp-admin

1.1. Gestió de continguts
Es presenten tres tipus de continguts:
-

Entrades
Pàgines
Comentaris

Aquest continguts es poden crear/gestionar fent clic als apartats amb el mateixos noms presents en el
menú esquerra de l’administració del blog, i que indiquem a continuació:

4

1.2. Traducció de continguts
Si estem en un blog mult-idioma, haurem de traduir els diferents continguts per tal que es visualitzin
en l’idioma que el visitant del blog seleccioni del selector d’idiomes. En el següent exemple mostrem
com introduir la versió en alemany d’una entrada del blog.
Com mostrem a continuació, farem clic a l’apartat “Entradas” del menú esquerra de l’administració del
blog i cerquem l’entrada que volem traduir en el llistat que se’ns mostra. Ara farem clic a la icona amb
el signe “+” corresponent a l’idioma al qual desitgem traduir l’entrada. Finalment, a la pantalla que
se’ns obrirà, afegim el text traduït i farem clic al boto “Publicar”.

1.3. Gestió de la presentació
Per gestionar la presentació del blog hem de fer clic a l’apartat “Personalizar” dins de l’apartat
“Apariencia”, tal i com veiem a la següent captura:
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Un cop hem fet clic a “Personalizar” se’ns mostrarà a l’esquerra un menú amb les opcions que podem
modificar i a la dreta l’aspecte del blog. A mida que anem fent canvis, aquests s’aplicaran a la pantalla
de previsualització del blog present a la dreta de la pantalla per veure el resultat.

1.3.1. “Identidad del sitio”
En aquest apartat podem introduir el “Título”, la “Descripción corta” i el logo del blog que es mostren a
la pestanya del navegador.

1.3.2. “Adaptaciones tema”
En aquest apartat podrem modificar una sèrie de paràmetres respecte l’aspecte del blog segons les
nostres necessitats. Concretament podrem modificar els següents aspectes:
-

-

“Seleccione área” (marca del blog)
- UOC
- UOC R&I
- UOC X
- UOC Corporate
- UOC Alumni
- UOC Media
“Color fondo texto impacto”

-
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- “Color por defecto del tema”
- “Gris”
“Columnas texto de impacto”
- “Una columna”
- “Dos columnas”
“Título [idioma]”
“Subtítulo [idioma]”
“Imagen de cabecera (1280x275)”

A la part inferior del menú de personalització podem canviar l’aspecte de la previsualització a
“desktop”, “tablet” o “smartphone” fent clic a les icones.

Finalment, per aplicar els canvis farem clic al botó “Guardar y publicar”.

1.4. Gestió perfil Twitter
Per afegir un perfil de Twitter al blog de Wordpress per així mostrar els darrers tweets publicats en el
perfil de Twitter a la home del nostre blog, ens hem de dirigir a l’apartat “Ajustes/Timeline Twitter
Feed”.
Aquí hem d’introduir les dades generades a la API del Twitter, entre elles, el perfil de Twitter que
vulguem vincular al blog.

7

1.5. Gestió usuaris editors
L’usuari administrador del blog podrà gestionar els usuaris amb permís d’edició al seu blog, per lo que
haurà d’anar al panell de control / escriptori del seu blog i accedir al menú “Usuaris”:

Accedirem a la pantalla de gestió dels usuaris on podrem realitzar les següents accions:
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-

Donar d’alta nous usuaris “Añadir nuevo”.
Assignar rols o perfils als usuaris quan estem creant o editant un usuari.
Eliminar usuaris existents. Haurem de seleccionar l’usuari que volem eliminar i, del
desplegable “Acciones en lote”, seleccionar la opció corresponent.
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2. Annex - Gestió analítica
La plataforma de blogs permet gestionar diferents mecanismes de marcatge i analítica dels blogs, a
través del plugin “All In One Webmaster”. Tot i això, en aquest apartat ens centrarem només en els
mecanismes corporatius.

2.1. Google Tag Manager
El mecanisme de marcatge dels blogs de UOC és la inclusió d’una marca de l’eina Google Tag
Manager, a partir de la qual es centralitza la gestió de totes les marques.
Per configurar la marca de Google Tag Manager (GTM), hem d’accedir dins de l’escriptori al menú
“AIO Webmaster” i escollir la subopció “Webmaster Options”

En aquest apartat introduirem la nostra marca al camp “6) Google Tag Manager” i farem clic al botó
“Update options”.
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2.2. Google Universal Analytics
Tot i que no és el mecanisme de marcatge oficial dels blogs de UOC, al ser una eina també utilitzada
en alguns entorns, també indicarem la possible configuració de Google Analytics (darrera versió
Universal) a la plataforma de blogs. Cal recordar que si ja s’ha marcat el blog amb GTM no és
necessari marcar el portal amb aquesta eina ja que la gestió s’ha de fer a través de GTM
Per configurar la marca de Google Universal Analytics, hem d’accedir dins de l’escriptori al menú “AIO
Webmaster” i escollir la subopció “Analytics Options”.

En aquest apartat introduirem la nostra marca al camp “1) Google Universal Analytics” i fer clic al
botó “Update options”.
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