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1 Objectiu 

 

El document següent indica les necessitats tecnològiques mínimes que han de tenir els 
proveïdors registrats per gaudir d’un accés i un ús correctes de les funcionalitats 
disponibles a la zona privada de proveïdors.  

2 Requisits 

Els proveïdors registrats han de complir uns determinats requisits tècnics, per garantir un 
accés correcte a la zona privada. 

2.1 Connexió a Internet 
El proveïdor ha de disposar d’una connexió a Internet, perquè s’accedeix a la zona a 
través d’una pàgina web. 

2.2 Compte de correu electrònic 
El proveïdor ha de disposar d’un compte de correu electrònic, al qual rebrà els diferents 
missatges relatius a les transaccions efectuades.   

 

2.3 Accés al portal amb el navegador Internet Explorer 
 

Cal que el proveïdor tingui instal·lada en el seu ordinador una versió d’Internet Explorer 8 
o superior.  

Per confirmar la versió d’Explorador d’Internet haurà d’obrir el navegador, situar-se al 
menú Ajuda i seleccionar sobre Internet Explorer.  
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Un cop seleccionada aquesta opció, s’obre una finestra que indica la versió de 
l’explorador.  
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Si la versió d’Internet Explorer és inferior a la 8.0 caldrà descarregar-ne una versió 
actualitzada des de l’adreça següent:  

http://www.microsoft.com/windows/ie/ie8/downloads/critical/ie6sp1/default.mspx 

 

Una vegada carregada la pàgina cal polsar sobre l’enllaç del centre de descàrregues 
(Download Center). S’obrirà una pàgina des de la qual podrem configurar la descàrrega i 
la instal·lació de la nova versió del navegador.  

Polsi Download per iniciar la descàrrega. 

 

2.4 Accés al portal amb el navegador Mozilla Firefox 
 

Per garantir un funcionament correcte del portal amb aquest navegador, l’únic requisit és 
que correspongui a l’última versió disponible.  

El navegador mateix està configurat, per defecte, per actualitzar-se de manera 
automàtica. 
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3 Resolució de problemes: bloqueig de les finestres o 
elements emergents i error en descarregar arxius 

3.1 Barra de Google 
Si s’ha instal·lat una barra de Google és possible que tingui activada l’opció de bloqueig 
de les finestres emergents, la qual cosa pot comprovar fàcilment a la barra de Google 
mateixa, que mostra el nombre d’elements bloquejats. 

 

 

Per resoldre l’accés als elements emergents de la botiga en línia, n’hi ha prou amb polsar 
sobre Nombre d’elements bloquejats com es mostra a la imatge. 

 

 

També podem desactivar aquesta opció per a tots els webs que visitem. Per fer-ho, amb 
el menú Opcions de la barra de Google accedirem a la finestra següent, en la qual 
desactivarem l’opció de Bloqueig de pop-ups. 
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Perquè el canvi tingui efecte, premerem sobre Aplicar (Apply) i Acceptar (OK). 

3.2 Barra de Yahoo 
Si hi ha instal·lada la barra de Yahoo, és possible que hi hagi activada l’opció de bloqueig 
de les finestres emergents. 

Per permetre l’accés a les finestres emergents de la botiga en línia, n’hi ha prou amb 
polsar sobre la icona marcada en la imatge següent. 
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S’obre un desplegable i hi desmarquem l’opció seleccionada, Activar el bloquejador de 
pop-ups.  

 

 

3.3 Compatibilitat amb Windows XP - Service Pack 2 
Amb el sistema operatiu XP-SP2 es poden produir alguns problemes amb les finestres 
emergents i la descàrrega d’arxius, que se solucionen seguint unes instruccions senzilles: 

Des d’Internet Explorer, cal anar al menú d’Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat. Cal 
comprovar que la casella Bloquejar elements emergents no està marcada. Això no afectarà 
el que hagi configurat en l’apartat de seguretat de cada lloc (Internet, intranet, webs de 
confiança, etc.)  
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Vagi a la pestanya Seguretat i premi el botó Nivell personalitzat. Cal comprovar que la 
casella d’Activar de l’opció Descàrrega d’arxius estigui marcada. 

 

 

 

Comprovi que la casella Desactivar de l’opció Utilitzar el bloquejador d’elements 
emergents està marcada. 
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Polsi sobre la pestanya d’Opcions avançades:  

Comprovi que l’opció No desar les pàgines xifrades en el disc no estigui seleccionada. 

 

 

 

3.4 Configuració de la privacitat a Internet 
 

Si la configuració de privacitat de la zona Internet és alta, és possible que es bloquegi 

l’accés a determinats llocs. A la part inferior del navegador hi veiem la icona , que 
indica una configuració de privacitat alta. 
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Cal anar a les Opcions d’Internet i, tot seguit, a Privacitat per afegir els webs que vulguem 
permetre independentment de les seves directives de seguretat. 

 

Polsarem a Llocs web i sorgirà una finestra en la qual cal introduir l’adreça del web que 
vulguem autoritzar. 
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Tot seguit polsarem sobre Permetre i, per acabar, Acceptar. 

Alguns antivirus (s’ha comprovat amb Norton i Panda) poden fer que no es descarreguin 
els arxius des de la zona privada de la botiga en línia. Els antivirus més nous també 
escanegen i bloquegen determinades pàgines.  

Per comprovar si l’antivirus bloqueja la descàrrega d’arxius farem el següent: 

1. Havent tancat el navegador, el proveïdor afectat ha d’inhabilitar temporalment 
l’antivirus. Normalment l’antivirus s’inhabilita polsant amb el botó dret sobre la 
icona d’antivirus (part inferior dreta de la pantalla) i seleccionant alguna opció que 
permeti inhabilitar l’antivirus. Si l’usuari no té l’opció d’inhabilitar l’antivirus, 
haurà de recórrer a un informàtic. 

2. Una vegada inhabilitat l’antivirus, haurà d’accedir a la zona privada i intentar 
descarregar els arxius. Si ho pot fer és perquè l’antivirus bloquejava la descàrrega. 

3. Si funciona, el que el proveïdor pot fer per no haver de desactivar el seu antivirus 
cada vegada que vulgui entrar a la zona privada és configurar el seu antivirus 
perquè confiï en la pàgina web. Com que cada proveïdor té un antivirus diferent és 
tasca del seu equip informàtic configurar l’antivirus. 

3.5 Bloqueig de l’antivirus 
És possible que si el seu equip està protegit amb un antivirus, estigui també bloquejant el 
seu accés a la zona privada. 

Té dues possibilitats per resoldre el problema: 
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1. Configurar l’antivirus perquè l’hi permeti l’entrada. 

2. Desactivar temporalment l’antivirus del seu equip cada vegada que entri.  

 

4 Política de galetes (cookies) 

A les pàgines principals dels portals de proveïdors FULLSTEP s’hi inclou un enllaç a la 
Política de galetes del portal, com la que es mostra tot seguit a peu de pàgina: 

 

 

En polsar sobre aquest enllaç es mostra una nova pàgina amb la política. 
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El text de la política de galetes és el següent:  
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Política de galetes (cookies) 
Aquesta aplicació web utilitza galetes. Una galeta és un petit arxiu amb una cadena de 
caràcters que s’envia a l’ordinador de l’usuari cada vegada que visita un web. Quan torna 
al mateix web, la galeta permet que el web reconegui el seu navegador.  

Les galetes, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en galetes de sessió o 
galetes permanents. 

Aquesta aplicació web utilitza tant galetes de sessió com galetes permanents. 

La seva finalitat és purament tècnica i de personalització, no fem servir galetes 
analítiques, socials, de publicitat ni de tercers. 

 

Galetes de sessió: són galetes temporals que romanen a l’arxiu de galetes del seu 
navegador fins que abandoni el lloc web, de manera que cap no queda registrada al disc 
dur de l’usuari.  

Aquesta aplicació utilitza galetes de sessió per a l’autenticació i el control de l’accés de 
l’usuari, així com per mantenir les opcions de l’usuari durant la navegació (format de la 
data, números...) 

Aquesta galeta és estrictament necessària per utilitzar l’aplicació. 

 

Galetes permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada 
vegada que realitza una nova visita. Una galeta permanent té una data d’expiració 
determinada. La galeta deixarà de funcionar quan se superi aquesta data.  

Aquesta aplicació utilitza una galeta permanent que permet mantenir la sessió d’un usuari 
quan torna a l’aplicació després d’haver tancat el navegador per error o per problemes en 
la navegació. La caducitat d’aquesta galeta és de 24 hores, tot i que la sessió tindrà una 
caducitat menor. 

 

Atès que les galetes han d’estar habilitades en el seu navegador per poder utilitzar 
l’aplicació, tot seguit l’informem sobre com administrar la configuració de galetes al seu 
navegador. 
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4.1.1 Si el navegador no accepta galetes... 

 

Quan l’usuari introdueixi les seves credencials a la pàgina principal del portal i intenti 
iniciar una sessió, es comprovarà si el navegador té habilitades les galetes.   

Si sí que les té habilitades, l’usuari accedirà normalment a la part privada; si no les hi té, 
però, apareixerà la pàgina amb la política de galetes i un missatge d’alerta, com es mostra 
a la imatge següent, perquè es modifiqui la configuració del navegador i accepti les 
galetes. 
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