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1. ASPECTES GENERALS

El present treball mostra les pautes generals per gestionar els continguts del TWiki 
de Suport a Usuaris. 

Lluny de pretendre constituir un reglament estricte, a continuació es descriuen bones 
pràctiques  a  tenir  en  compte  per  a  treballar  al  TWiki,  així  com   l'objectiu  de 
cadascuna de les seves seccions.

S'ha de tenir en compte que el web principal del TWiki és
http://192.168.1.102/do/view/SoporteUsuarios/WebHome
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2. PROPÒSIT

El TWiki de Suport a Usuaris té com a finalitat, per una banda, centralitzar una base 
de coneixement de les tasques i aplicacions que s'han de fer servir durant el servei i, 
per altra, constituir un punt de trobada per a compartir idees i propostes, ja sigui per a 
la resolució d'incidències o per a la millora del servei.

Encara que al TWiki sigui necessari enregistrar-se per a participar aquesta mesura 
és només un mitjà per al seguiment de les aportacions i el control de canvis; l'accés 
no té per que estar restringit únicament al grup de Suport Usuaris. 

Així i tot, resulta evident que per a mantenir un nivell d'integritat el més alta possible 
els permisos d'administració s'han d'assignar al personal estrictament necessari.
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3. SECCIONS

Tant  des  del  portal  principal  com  des  de  qualsevol  Tòpic,  es  pot  accedir  a  les 
diferents  seccions del TWiki mitjançant la barra superior.

S'enumeren a continuació les diferents seccions i la seva funcionalitat.

3.1. Día a Día

A aquesta secció es recopilen tots els processos que es porten a terme a la 
operativa diària del servei de Suport a Usuaris, tant els que es realitzen de 
manera periòdica (com les tasques del torn de matí i de tarda) com les que 
ocasionalment es requereixen.

 a) Turno de Mañana (i Turno de Tarde)

Descripció:
Tant el torn de matí com el torn de tarda segueixen el mateix patró: un 
llistat de les tasques que es realitzen diariament a cada torn, descrites 
amb el detall més fi possible.
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Totes  aquelles  tasques  que  es  componen  de  diverses  passes 
s'agrupen en entrades desplegables per tal de facilitar el seguiment i 
llegibilitat del llistat. Per a crear una entrada desplegable es fa servir el 
plugin instal·lat per defecte “TwistyPlugin” (veure Tòpic al TWiki per a 
més detall).

Així, el desplegable corresponent a la càrrega de dades estàtiques de 
la aplicació  OMS, que es pot veure a l'exemple següent, es defineix 
amb el codi TWiki que es mostra a continuació.
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Manteniment:

• Cada cop que els processos diaris canviïn s'ha de revisar i actualitzar 
per els llistats al dia.

• S'han  de  revisar  les  estadístiques  del  TWiki,  en  cas  que  aquesta 
secció no s'hagi modificat als darrers 15 dies, s'ha de revisar que els 
llistats estiguin actualitzats.

 b) Procesos Diarios
Descripció:

Aquesta secció mostra tots els procediments que es porten a terme al 
servei  diari;  generalment  es  tracta  de  tasques  de  manteniment  i 
configuració que no s'executen amb una periodicitat  fixa però sí  es 
realitzen sovint.

7



PFC – Protocol de Gestió       Pedro Soto Fernández 
UOC. PFC. Curs 2014-2015

Manteniment:

• Cada cop que un procediment canviï s'ha de revisar i actualitzar per 
mantenir-los al dia.

• S'han  de  revisar  les  estadístiques  del  TWiki,  en  cas  que  aquesta 
secció no s'hagi modificat als darrers 15 dies, s'ha de revisar que els 
procediments estiguin actualitzats.
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3.2. Aplicaciones
Descripció:

Es presenta com una base de coneixement de totes les aplicacions 
que, o bé són necessàries pel servei, o bé reben suport.

Així,  es  pot  trobar  des  de descripcions  funcionals,  un  repositori  de 
manuals d'usuari, aspectes tècnics o paràmetres de configuració, fins 
a discussions de millores o propostes.

Manteniment:

• Cada cop que es realitzi  una actualització  de les  aplicacions  s'han 
d'actualitzar els detalls rellevants i la documentació, si n'hi hagués.
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3.3. Tareas de la Operativa
Descripció:

Aquesta secció consisteix a un Fòrum de discussió per a tractar les 
incidències, o consultes, que es puguin trobar durant el servei diari i 
mantenir-ne un històric de les solucions trobades, amb la finalitat de 
reduir el temps de resolució.

El  propòsit  d'aquest  format  és  poder  presentar  obertament  tant  les 
incidències,  o  consultes,  comunicades  pels  usuaris  com  les  que 
puguin sorgir a l'equip de suport de manera que, amb la col·laboració 
de tots els membres del TWiki, es trobi la millor solució en el menor 
temps possible.

Manteniment:

• Consultar a les estadístiques del TWiki les entrades que porten sense 
activitat més de 3 dies i revisar el seu estat. Tancar i resumir en cas de 
considerar-se finalitzada.

• Cada cop que una entrada de 'Tareas en Curso' es conclou, i no es 
considera  necessària  cap  aportació  més,  s'ha  de  resumir  la  seva 
conclusió a la entrada principal i moure-la a 'Tareas Histórico'
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4. CONSIDERACIONS ADICIONALS

Per a la edició de Tòpics s'ha de tenir en consideració una incidència oberta durant 
la redacció d'aquest document que afecta els caràcters dels idiomes no anglesos 
(accents, dièresis, ñ...).

La incidència afecta únicament a la inclusió d¡'aquest caràcters dintre d'un WikiWord i 
si es desitja fer servir els caràcters s'ha de crear el WikiWord amb una etiqueta de 
text entre claudàtors com, per exemple, 

[[WikiWordSenseCaractersEspecials][WikiWorAmbCaracter]]

Un cas de prova s'il·lustra a les següents imatges

El resultat és un WikiWord amb caràcters especials de l'idioma.
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