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Cicle de vida

Dins dels processos de negoci principals a la vida de la plataforma de Blogs institucionals i 

els seus elements ens centrarem:

I. Alta d’un nou bloc. Creació d’un nou bloc 

institucional a la plataforma corporativa

II. Manteniment d’un bloc / plataforma. 

Conservació d’un bloc ja existent dins de la 

plataforma corporativa. 

III.Baixa d’un bloc. Despublicació i arxiu / 

eliminació d’un bloc institucional de la plataforma 

corporativa

CICLE DE VIDA BLOG

I. Alta del nou blog

II. Manteniment del blog

III. Baixa del blog



• Validació i aprovació del Director d’Estudis

• Responsable funcional bloc definit

• Revisió documentació política blogs

• Domini confirmat amb comunicació

Cicle de vida: Procés d’alta

En base a una nova necessitat de l'àrea / estudi s’inicia el procés de creació d’un nou blog 

institucional

PREREQUISITS

ACCIONS REQUERIDES

• Enviament formulari d’alta Blog via servei 

atenció

• Alta domini blog

• Alta blog a la plataforma

• Assignació permisos responsable blog
Política dominis blogs

• Principal: http://<nom_blog>.blogs.uoc.edu

• Gestió: http://<nom_blog>.admin.blogs.uoc.edu



Cicle de vida: Publicació blog

• Configuració pàgines i entrades bàsiques

• Validació funcional blog

Una vegada el bloc es troba a Producció amb el contingut base per la sortida i correctament 

configurat, s’inicia el procés de publicació a Internet

PREREQUISITS

ACCIONS REQUERIDES

• Petició publicació inicial al servei d’atenció

• Assignació marca analítica / seo

• Assignació domini públic

• Comunicació



Cicle de vida: Manteniment blog

• Publicació portal 

Una vegada publicat el blog a Internet, es poden obrir peticions al servei d’atenció per 

resolució dubtes o incidències (o activació nous plugins).

PREREQUISITS

ACCIONS REQUERIDES

• Enviament petició al servei d’atenció

En paral·lel també es realitza un manteniment general de la plataforma corporativa blocs, 

incorporant actualitzacions i millores de seguretat a la plataforma.
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Gestió blog

La plataforma corporativa té les següents característiques:

Tipologia de pàgines

• Home noticia destacada

• Detall noticia / post

• Pàgina estàtica

• Cercador

Funcionalitats

• Gestió multimarca

• Gestió multiidioma

• Personalització blog (impacte gràfic, 

títol, subtítol)

• Integració SAML

• Cercador post

• Gestió analítica

• Gestió de cookies

• Compartició xarxes socials

• Comentaris

• Gestió comentaris

• Galeria de fotografies



Gestió blog

Altres funcionalitats (sota demanda)

• Filtre anti-spam

• Subscripció notificació dels continguts.

Components / plugins

• Ithemes (seguridad),

• Polylang (multiidioma), 

• TinyMCE Advanced, 

• SAML 2.0 Single Sign-On (conector

directori UOC)

• All in One Webmaster;

• Cookie Bar

• Akismet Anti-Spam

• NextGEN Gallery (imatges)

•



Gestió blog

Funcionalitats

• Segon nivell menús navegació

• Presentació alternatives Home

• Pàgina categories

.

Evolució i futures funcions de la plataforma corporativa :

Dins del cicle de manteniment de la plataforma, poden incorporar-se nous plugins i/o funcionalitats, 

en base a les peticions es rebin al servei d’atenció ( després del seu anàlisi i incorporació al 

roadmap)



Preproducció:

Producció:

Gestió blog: Entorns

Per accedir als blogs podem fer servir les següents URL i el nostre usuari corporatiu (CAS):

http://admin.pre.blogs.uoc.edu/wp-admin 

http://admin.blogs.uoc.edu/wp-admin 

Dos URLs de treball per entorn:

• URL publicació / visualització

• URL gestió / administració



Gestió blog: Perfils usuaris

Segons el rol del nostre usuari podrem fer un determinat nombre de tasques. A nivell de 

gestió de blogs trobem dos usuaris diferenciats:

• Encarregat i responsable del blog

• Alta usuaris editors

• Manteniment del blog

• Revisions dels continguts

• Baixa o estatificació del blog

ADMINISTRADOR BLOG

• Entrada de nous continguts

• Manteniment dels continguts

• Eliminació dels continguts

• Moderació dels comentaris

EDITORS DEL BLOG



Gestió blog: Introducció eina

L’usuari administrador d’un blog podrà accedir al “tauler” del blog que administra i realitzar les 

següents accions:

Menú lateral

Escriptori

Menú superior



Gestió blog: Introducció eina

Al menú superior podem trobar les diferents opcions:

USUARI

- Editar perfil d’usuari

- Tancar sessió

IDIOMES

- Ens permet filtrar

contingut per idioma

NUEVO

- Accés ràpid a la 

creació de continguts

HOME

- Accés a la visualització 

onlline del blog

SEO

- Accés ràpid al menú 

de SEO

GALERÍA

- Accés ràpid a les 

opcions de galeria.

COMENTARIS

- Accés ràpid als nous 

comentaris.

MIS SITIOS

- Ens permet canviar 

entre blogs



Gestió blog: Introducció eina

Al menú lateral podem trobar les diferents opcions:

ESCRITORIO

- Accés a la 

informació de 

portada

APARIENCIA

- Gestió de la 

presentació del blog 

(estils)

GALERIA

- Gestió de les 

galeries

SEO

- Accés a la configuració 

dels elements SEO

CONTINGUTS

- Gestió de diferents 

tipus de contingut del 

blog

USUARIS

- Accés a la gestió 

d’usuaris del blog.



1. Exercici pràctic: Configurar el nostre blog, amb una marca, un títol –

subtítol i imatge pròpia

2. Exercici pràctic: Crear estructura pàgines multiidioma del nostre blog

Gestió blog: Tasques webmaster



Gestió blog: Tasques editors

1. Exercici pràctic: Crear dos entrades pel nostre blog
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Eines suport i manteniment

SERVEI ATENCIÓ:

La gestió sobre aquesta plataforma es fa a través de l’eina:

Secció: Tecnologia>Aplicacions de Gestió >Difusió i Recerca 

>Blogs Institucionals

Des d’on tindrem les següents opcions:

 Peticions Alta

 Gestió incidència / suport

 Baixa blog



Eines suport i manteniment

Exemple petició alta:



UOC.universitat
@UOCuniversitat

UOCuniversitat


