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Manual d’Usuari 

Com ser un venedor de Catalunya Multimèdia. 
 

Primer de tot has d’estar registrat al portal, per ser-ho, només necessites un compte de correu 

electrònic i registrar-te. http://cataloniamultimedia.com/mi-cuenta/ 

 

 

Si ja estàs registrat prem Converteix-te en venedor omplin les dades del formulari. 

http://cataloniamultimedia.com/become-a-vendor/ 

 

 

Una vegada ets venedor, cal que afegeixis un nou producte.  

http://cataloniamultimedia.com/mi-cuenta/
http://cataloniamultimedia.com/become-a-vendor/


 

2  

 

Passos per la creació d’un producte 
 

1. Afegir un nom al teu producte enllaç.  

 

2. Escriure una descripció del producte 

 

3. Clickar el botó de l’apartat anterior “descripció del producte”. 

3.1. Seleccionar o arrossegar l’arxiu de vídeo. 

 

3.2. Esperem que s’acabi de pujar el fitxer i prémer el botó . 

3.3. Observarem que s’ha inserit el vídeo en el quadre de la descripció.  

 

4. Dades del producte: 

4.1. Posarem que sigui:  

- Virtual 

- Descarregable 

 
4.2. Li posarem un preu, 0 si volem que sigui gratuït: 

 
 

http://cataloniamultimedia.com/wp-admin/post-new.php?post_type=product
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4.3. Seleccionem o afegirem els arxius descarregables (Són els arxius que la gent comprarà): 

 4.3.1. Afegim un fitxer. 

 
4.3.2. Escollirem el fitxer (pot ser el penjat anteriorment o un de nou): 

 
4.3.3. Seleccionar el fitxer introduït anteriorment o n’arrossegarem un de nou (vídeo o 

imatges) que volem vendre, (mida màxima:64Mb per arxiu, només accepta vídeos en formats 

“.mp4” “.webm” “.ogg”). 

 

4.3.4. Seleccioni el fitxer desitjat o el que acabem de pujar i premi el botó 

, aquest pas pot tardar varis minuts.  

4.3.5. Per inserir més d’un fitxer torni al pas 4.3. 

4.3.6. Resum dels passos anteriors: 
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4.4. Opcionalment, per afegir vídeos a la pestanya vídeos, podem seguir els següents passos, 

si no és el cas o només vols afegir imatges vés al pas 4.5. 

4.4.1. Vés a la pestanya vídeos.  

 

4.4.2. Clica el botó “Add Video”  

4.4.3. Posa un títol al vídeo  

 

4.4.5. Seleccionem el vídeo “.mp4· (o del format desitjat dels possibles) pujat 

anteriorment en el punt 4.3.3.  

 

4.4.6. Seleccionem el vídeo penjat anteriorment  i premem el botó . 

4.4.7. Desactivem l’opció “Autoplay” perquè no es reprodueixi automàticament. 

 

4.4.8. Guardem el vídeo prement el botó . 

  



 

5  

 

4.4.9. Resum dels passos anteriors: 
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4.5. Selecciona les categories del producte. 

 

4.6. Opcionalment pots afegir etiquetes per facilitar la seva cerca. 

 

4.7. Afegir la imatge principal del producte (la que sortirà per elegir el producte). 

 

4.7.1. Seleccionarem la imatge i es pujarà i premi el botó 

.  

4.8. Si volem afegir una Galeria d’imatges (s’agüi pujat o no un vídeo) premem l’enllaç i 

pengem les imatges com en el pas anterior: 

  

4.8.1. Seleccionem les imatges desitjades i premem el botó . 
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4.9. Si el vídeo no es reprodueix correctament, cal tornar a pujar-lo des de l’apartat 

Media http://cataloniamultimedia.com/wp-admin/upload.php i actualitzar els enllaços en els 

apartats 4.3.2 i 4.4.5. 

 

http://cataloniamultimedia.com/wp-admin/upload.php

