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INSTRUCCIONS D’Ú

ESTABLIMENT DE LA CONNEXIÓ 

• Per iniciar la connexió, cal obrir l’arxiu “

• En obrir-se, pot aparèixer un missatge de confirmació de la connexió. Cal

• A continuació es mostrarà la pantalla d’inici de sessió del servidor, en mode pantalla complerta 

(l’escriptori del vostre ordinador quedarà amagat darrera aquesta finestra). Cal clicar damunt la 

icona del nom d’usuari de connexió

aquest exemple press01: 

INSTRUCCIONS D’ÚS DEL SERVIDOR D’APLICACIONS

Per iniciar la connexió, cal obrir l’arxiu “Connexió a ServerApp” que rebreu per correu electrònic:

 

se, pot aparèixer un missatge de confirmació de la connexió. Cal prémer “

 

A continuació es mostrarà la pantalla d’inici de sessió del servidor, en mode pantalla complerta 

(l’escriptori del vostre ordinador quedarà amagat darrera aquesta finestra). Cal clicar damunt la 

nom d’usuari de connexió corresponent a les dades rebudes per correu electrònic, en 

S DEL SERVIDOR D’APLICACIONS 

” que rebreu per correu electrònic: 

prémer “Conectar”: 

A continuació es mostrarà la pantalla d’inici de sessió del servidor, en mode pantalla complerta 

(l’escriptori del vostre ordinador quedarà amagat darrera aquesta finestra). Cal clicar damunt la 

esponent a les dades rebudes per correu electrònic, en 
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• A continuació cal introduir la contrasenya de connexió de les dades rebudes per correu electrònic, i 

clicar la fletxa o bé prémer Intro:

• Si s’han introduït correctament les

s’hi poden utilitzar. 

TANCAR LA SESSIÓ/FINALITZAR LA CONNEXIÓ

Per tancar la sessió i finalitzar la connexió amb el servidor cal clicar la icona de tancar la finestra del servidor, 

o bé, des de la finestra del servidor, clicar la icona d’

RECOMANACIONS D’ÚS 

• Per no sobrecarregar l’ordinador servidor, cal evitar obrir

aplicacions que estiguin disponibles a l’ordinad

resultarà més fluïda i les aplicacions del servidor treballaran més ràpid.

A continuació cal introduir la contrasenya de connexió de les dades rebudes per correu electrònic, i 

clicar la fletxa o bé prémer Intro: 

Si s’han introduït correctament les dades, s’obrirà l’escriptori del servidor on hi ha les aplicacions que 

TANCAR LA SESSIÓ/FINALITZAR LA CONNEXIÓ 

Per tancar la sessió i finalitzar la connexió amb el servidor cal clicar la icona de tancar la finestra del servidor, 

bé, des de la finestra del servidor, clicar la icona d’Inici de Windows i fer Tancar Sessió

Per no sobrecarregar l’ordinador servidor, cal evitar obrir-hi aplicacions que no s’utilitzen o 

aplicacions que estiguin disponibles a l’ordinador personal. D’aquesta manera la comunicació 

resultarà més fluïda i les aplicacions del servidor treballaran més ràpid. 

A continuació cal introduir la contrasenya de connexió de les dades rebudes per correu electrònic, i 

 

dades, s’obrirà l’escriptori del servidor on hi ha les aplicacions que 

 

Per tancar la sessió i finalitzar la connexió amb el servidor cal clicar la icona de tancar la finestra del servidor, 

Tancar Sessió. 

hi aplicacions que no s’utilitzen o 

or personal. D’aquesta manera la comunicació 
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• Els arxius personals no es mantindran en el servidor. Es realitzen tasques periòdiques de 

manteniment en el servidor, en les quals poden ser eliminats arxius personals sense avís previ. Per 

tant, cal transferir-los cap a l’ordinador personal abans de finalitzar la connexió.

• Els arxius personals que es deixin dins el servidor poden ser vistos pels usuaris que es connectin en 

sessions posteriors, per tant, si voleu garantir la privacitat dels arxius treballats en el servidor, cal 

eliminar-los abans de finalitzar la connexió.

FUNCIONAMENT GENERAL 

Mode pantalla complerta: 

En mode pantalla complerta, la pantalla del vostre ordinador només mostrarà l’escriptori del servidor, i a la 

part superior de la pantalla es mostra la 

 

 

Mode de finestra normal: 

 

 

Aquesta icona a la barra de tasques de Windows indica q
activa. Si no es visualitza la finestra del servidor és perquè està minimitzada o bé en 
segon pla (amagada per alguna altra aplicació del vostre ordinador). Per mostrar
nou, només cal fer un clic al damunt de la icona.

Escriptori del vostre ordinador: 

es mantindran en el servidor. Es realitzen tasques periòdiques de 

manteniment en el servidor, en les quals poden ser eliminats arxius personals sense avís previ. Per 

los cap a l’ordinador personal abans de finalitzar la connexió.

arxius personals que es deixin dins el servidor poden ser vistos pels usuaris que es connectin en 

sessions posteriors, per tant, si voleu garantir la privacitat dels arxius treballats en el servidor, cal 

los abans de finalitzar la connexió. 

En mode pantalla complerta, la pantalla del vostre ordinador només mostrarà l’escriptori del servidor, i a la 

part superior de la pantalla es mostra la Barra de connexió que permet: 

Aquesta icona a la barra de tasques de Windows indica que la connexió al servidor està 
activa. Si no es visualitza la finestra del servidor és perquè està minimitzada o bé en 
segon pla (amagada per alguna altra aplicació del vostre ordinador). Per mostrar
nou, només cal fer un clic al damunt de la icona. 

Minimitzar la finestra 

Finestra del Servidor: 

Per veure la finestra del servidor en 
mode pantalla complerta, cal clicar

 (maximitzar la finestra).

es mantindran en el servidor. Es realitzen tasques periòdiques de 

manteniment en el servidor, en les quals poden ser eliminats arxius personals sense avís previ. Per 

los cap a l’ordinador personal abans de finalitzar la connexió. 

arxius personals que es deixin dins el servidor poden ser vistos pels usuaris que es connectin en 

sessions posteriors, per tant, si voleu garantir la privacitat dels arxius treballats en el servidor, cal 

En mode pantalla complerta, la pantalla del vostre ordinador només mostrarà l’escriptori del servidor, i a la 

 

 

ue la connexió al servidor està 
activa. Si no es visualitza la finestra del servidor és perquè està minimitzada o bé en 
segon pla (amagada per alguna altra aplicació del vostre ordinador). Per mostrar-la de 

Canviar a finestra normal 

Tancar la sessió 

Per veure la finestra del servidor en 
mode pantalla complerta, cal clicar

(maximitzar la finestra). 
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TRANSFERÈNCIA D’ARXIUS ENTRE L’ORDINADOR PERSONAL I EL SERVIDOR 

Cal tenir present que els arxius que es poden treballar/manipular des del servidor i les seves aplicacions són 

només els arxius que estan al propi servidor. És per això que caldrà enviar-hi prèviament els arxius personals 

amb els quals voleu treball. Per fer-ho es farà servir el porta-retalls de Windows i les ordres Copiar i 

Enganxar, seguint els passos que detallem a continuació: 

• Minimitzar la finestra del servidor si aquesta està en mode pantalla complerta. 

• Des de l’entorn del vostre ordinador (el vostre escriptori o explorador d’arxius), seleccionar els arxius 

o carpetes que es desitgen copiar al servidor. 

• Fer un botó dret sobre els arxius o carpetes seleccionades i escollir l’ordre Copiar. 

• Mostrar la finestra del servidor, si aquesta està minimitzada o amagada, i fer un clic damunt 

l’escriptori del servidor per habilitar aquesta finestra. 

• A l’escriptori del servidor hi ha una carpeta anomenada Carpeta de treball pensada per deixar-hi els 

arxius de treball. Podeu deixar-los directament a dins fent-hi un botó dret i escollint l’opció 

Enganxar; si ho desitgeu, podeu crear abans una carpeta per organitzar els vostres arxius dins el 

servidor. 

• Els arxius es copiaran del vostre ordinador cap al servidor i ja els podreu treballar des de les 

aplicacions del servidor. 

De la mateixa manera, els arxius treballats o que es generin al servidor i que es desitgin guardar al vostre 

ordinador personal, caldrà realitzar-ne l’operació a la inversa que detallem a continuació: 

• Des de la finestra del servidor, seleccionar els arxius o carpetes que es desitgen copiar cap al vostre 

ordinador. 

• Fer un botó dret sobre els arxius o carpetes seleccionades i escollir l’ordre Copiar. 

• Minimitzar la finestra del servidor per veure l’escriptori del vostre ordinador personal. 

• Escollir la ubicació on es volen guardar els arxius del servidor, fer-hi un botó dret i escollir l’opció 

Enganxar. 

• Els arxius es copiaran del servidor cap al vostre ordinador i trobareu aquests arxius dins la ubicació 

escollida. 
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IMPRESSIÓ 

Per imprimir des de les aplicacions del servidor caldrà escollir una impressora anomenada “PDFCreator”, que 

es troba instal·lada al servidor i disponible des de totes les aplicacions. Aquesta impressora generarà, com a 

resultat de la impressió des de qualsevol aplicació, un arxiu PDF que caldrà guardar primer al servidor, per 

després transferir-lo al vostre ordinador personal. 

Exemple d’impressió: 

• En el moment d’imprimir des de qualsevol programa, per defecte hi ha seleccionada la impressora 

PDFCreator, que no s’ha de canviar: 

 

Si s’han de canviar les propietats de la impressió (orientació del 

paper, mida, etc.) cal clicar el botó Propietats corresponent. 
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• Un cop es confirmi la impressió, apareixerà la finestra de la impressora PDFCreator on es poden 

canviar certs paràmetres: 

 

Els paràmetres per defecte són els que s’utilitzen habitualment però per a 

impressions d’alta qualitat, on és important la qualitat de les imatges o els detalls 

dels plànols, és recomanable canviar la qualitat del document PDF que es generarà. 

Per fer-ho, cal desplegar la llista de l’apartat Perfil i escollir l’opció Alta calidad 

(archivo más grande).  

 

 

Un cop escollits els paràmetres de la impressora PDFCreator, cal prémer el botó 

Guardar. 
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• En fer-ho, es mostrarà el diàleg Seleccionar un destí on es demana ubicació i nom per a l’arxiu PDF 

que es generarà. Cal doncs, escollir la carpeta del servidor on es guardarà i posar un nom per a 

aquest arxiu. Un cop fet cal prémer el botó Guardar.  

 

• Després de guardar, s’obrirà el PDF resultat de la impressió. Aquest arxiu el podreu transferir cap al 

vostre ordinador personal, tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior. 


