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Instruccions Usuari demo i mitjans 

Per realitzar les proves de funcionament, s’indiquen a continuació una sèrie de pautes 
per executar en el front-ent de PodiumCam (link http://podiumcam.com): 

Accés Públic 

En accés públic, es pot navegar per les competicions destacades en la pàgina home i 
els últims vídeos afegits. A través del menú s’acedeix als diferents apartats de la web. 
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Destacar les principals funcionalitats: 

En la pestanya Competicions, es poden filtrar les curses tan per data com pels diferents 
filtres definits en els camps extres, així sense saber el nom de la cursa, l’usuari pot anar 
acotant la cerca segons els criteris predefinits o la data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada cursa apareixen unes icones que ens indiquen si s’ha emés, si té spot publicitàri 
i si té vídeo complet, els resums es dona per suposat que si s’ha emés apareixen. 
D’aquesta manera els usuaris, d’una manera visual, poden localitzar el contingut 
audiovisual desitjat. 

>> Accedir a XV Cursa de Muntanya Vall de Sóller 2014. En aquest article queda una 
demostració de com el vídeo complet els usuaris públics no poden vore’l. 
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Accés registrats.  

Accedir a usuari registrat amb les dades: 

 

 

 

 

>> Accedir a XV Cursa de Muntanya Vall de Sóller 2014. Ara en aquest article sí que es 
podrà visualitzar el vídeo complet. Actualment és l’únic avantatge disponibles per als 
registrats. 

Accés mitjans 

A l’accedir mitjançant l’usuari mitjans, apareix un nou element al menú. Si es clicka en 
FTP apareix un directori de vídeos perquè el productor audiovisual tingui una 
visualització del vídeo desitjat i després poder descarregar-lo: 

(actualment hi ha un spot publicitari d’exemple de vídeo) 

 

 

 

 

USUARIS demo usuario contrasenya 

Usuari REGISTRAT. Accés a vídeos complets demo demo 

USUARIS demo usuario contrasenya 

Usuari MITJANS. Accés a FTP descàrrega mitjans mitjans 
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NOTA: al ser un lloc web en funcionament en servidor real i online, no s’adjunten 
els arxius del lloc web per ser instal·lat en cap altre servidor. 
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