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Benvinguts a Houdini

Houdini es defineix com un gestor de continguts. Això vol dir que totes les seves instruccions i 
utilitats estan focalitzades en la possibilitat de crear, editar i esborrar els continguts i els diversos 
elements d’un web. 

Aquest manual bàsic s’adreça a aquells usuaris que han adquirit el programari Houdini i l’han d’utilit-
zar en la seva tasca  de manteniment i actualització del web que gestionen: la plana web corporativa 
o bé la intranet de la seva empresa o institució.

Una de les característiques de Houdini és el seu alt grau de personalització. És molt possible que en 
el procés de desenvolupament del lloc web que heu de mantenir hi hagi un seguit d’utilitats i d’eines 
que han estat programades exclusivament atenent als requeriments particulars del vostre projecte. 
És per això que el manual que teniu a les mans se centra només en els aspectes que són comuns 
a tots els Houdini.
D’altra banda Houdini permet als seus administradors atribuir a cada usuari només els permisos 
necessaris per a les accions que ha de dur a terme, per la qual cosa és possible que no pugueu fer 
alguna de les accions que s’expliquen en aquest manual. Cal que contacteu amb els administradors 
del vostre web si teniu dubtes sobre aquests aspectes. 

En aquest manual, doncs, aprendreu els conceptes bàsics per poder crear i modificar planes, estàti-
ques i dinàmiques, adjuntar fotografies o bé documents, maquetar els textos, treballar amb idiomes 
i finalment publicar les planes un cop que les hàgiu previsualitzat i aprovat. 
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Com funciona Houdini

A banda de moltes altres utilitats, el funciona-
ment bàsic per generar continguts amb Houdini 
és el que mostra l’esquema: 

1.- Els redactors de continguts accedeixen via 
web a un entorn d’administració que els permet 
de crear, modificar o be esborrar les planes dels 
apartats sobre els quals tenen permisos.

2.- Tots els elements del web resten emma-
gatzemats en una gran base de dades, la qual 
cosa permet recuperar-ne la seva informació 
perquè pugui ser modificada des de Houdini. 

3.-  La creació de nous elements passa per la 
tria prèvia d’una plantilla adequada als contin-
guts que vulgueu publicar.

4.- Els continguts que hàgiu generat, juntament 
amb la plantilla escollida, esdevenen en la ma-
joria dels casos planes estàtiques que perme-
ten una navegació molt més àgil i no carreguen 
el servidor.

5.- Aquest procés final de crear una plana a 
partir d’una plantilla, s’anomena en Houdini 
publicar la plana.

Benvinguts a Houdini
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Com funciona Houdini

És important remarcar aquest concepte perquè 
pot generar alguna confusió en el vostre procés 
d’aprenentatge amb Houdini. 

En el darrer pas del procés de creació d’una 
plana, un cop que ha estat supervisada i valida-
da, la pantalla de Houdini ens demana si volem 
publicar-la o bé preferim deixar-la pendent de 
publicar.

A la pràctica, publicar una plana és associ-
ar uns continguts amb una plantilla, fer una 
fotocòpia del conjunt i publicar-lo a internet. 
Aquest fet implica l’existència d’una plana i al 
mateix temps l’enregistrament dels continguts 
a la gran base de dades de Houdini per tal que 
els puguem recuperar i modificar. 

És important d’entendre, doncs, que cada cop 
que es produeixi alguna modificació cal tornar 
a publicar la plana (això és vàlid també per a 
la resta d’elements que pot gestionar Houdini: 

menús, formularis, etc.). En cas contrari els 
canvis quedarien emmagatzemats a la base 
de dades però no es reflectirien a la  plana que 
existeix a internet.

Benvinguts a Houdini

!
Aclariment: 

Per donar a entendre aquest fet de ma-
nera gràfica, quan la pantalla de Houdini 
mostra el llistat de planes que hi ha en 
una carpeta, marca amb un quadrat verd 
les planes que han estat publicades i amb 
un de color carbassa les que han quedat 
pendents de publicar. Fent un clic en 
aquest quadre carbassa, accedireu a la 
zona que us permet publicar-les. 

Indica que hi ha alguna plana sense publicar

Indica que les planes estan publicades
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Alguns conceptes introductoris

Tot al llarg d’aquest manual s’utilitzen un seguit 
de conceptes que demanen un aclariment 
previ, bé perquè no us siguin del tot familiars 
o bé perquè són inherents al funcionament de 
Houdini. 

1.- Plana i Registre

Les planes i els registres són els elements 
bàsics amb què treballa Houdini. Administrar 
un lloc web implica crear, modificar o bé 
esborrar planes estàtiques i registres dinàmics. 

Una plana en essència és un arxiu que 
habitualment té una extensió .htm o bé .html 
i que conté textos, imatges, vincles i altres 
elements que en configuren la seva disposició 
quan els visualitzem en un navegador web. 
En aquest manual s’utilitza indistintament la 
nomenclatura “plana” o bé “plana estàtica” per 

referir-se a aquest tipus d’arxius. 

Un registre en canvi és un conjunt d’elements 
que introduïu per alimentar una base de dades. 
Un registre sempre acostuma a tenir la mateixa 
estructura de dades i Houdini els utilitza per 
a diversos tipus d’informació que es repeteix 
sempre seguint la mateixa estructura, com 
ara unes notícies, que sempre tenen un titular, 
un subtítol, un resum, etc, etc. Els registres 
serveixen per alimentar allò que anomenem 
“planes dinàmiques”, això és a dir: planes 
que consulten la base de dades que nosaltres 
alimentem abans de ser mostrades. 

A Houdini, les planes s’agrupen en el que 
anomenem “carpetes estàtiques” i els registres 
en les “carpetes dinàmiques”. 

Benvinguts a Houdini

Carpetes estàtiques: emmagatzemen planes

Carpetes dinàmiques: emmagatzemen registres
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Alguns conceptes introductoris

2.- Carpeta estàtica i carpeta dinàmica

Les carpetes estàtiques, que es mostren a la interfície de Houdini a la columna esquerra i amb 
color blau cel, emmagatzemen les planes estàtiques que hi ha als apartats que administreu. 

Les carpetes dinàmiques, que es mostren a la interfície de Houdini a la columna dreta i amb color 
groc, són en realitat petites bases de dades de les quals en podeu administrar (afegir, modificar, 
esborrar...) els registres. 

Les carpetes dinàmiques solen contenir petits programes i responen a la necessitat de mantenir 
algunes parts del lloc web de manera més continuada i automatitzada, com ara els editors de 
notícies, agendes, galeries fotogràfiques, directoris telefònics o eines similars.. 
 
Segons quines siguin les parts que us correspon d’administrar, és possible que hàgiu d’utilitzar les 
carpetes estàtiques, les dinàmiques o bé totes dues. 
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Alguns conceptes introductoris

3.- Plantilla

A Houdini, una plantilla és una plana model 
que actua de motlle per crear tantes planes 
com vulgueu. 

En el procés de creació del vostre lloc web, els 
models gràfi cs realitzats per un dissenyador 
han acabat convertides en plantilles de 
Houdini. 
 
Una plantilla conté unes parts fi xes i altres 
parts editables. Generalment, i per facilitar el 
procés, una plantilla ja incorpora els elements 
comuns de la capçalera, el logotip i altres 
elements gràfi cs o bé de navegació que són 

comuns a totes les planes. Les parts editables 
són els elements que podeu alimentar amb 
continguts en el procés de creació d’una 
plana.

Si visualitzeu la plantilla en el moment 
d’escollir amb quina treballareu o bé quan 
esteu creant una plana, us adonareu que 
els noms de les parts editables apareixen 
entre dues barres verticals: |NOM DEL BLOC 
EDITABLE|.

Aquestes parts editables, que s’anomenen 
variables, corresponen exactament als títols 
dels blocs que Houdini us demanarà que 
ompliu quan escolliu aquella plantilla per a 
crear una plana.

Benvinguts a Houdini
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Accés a Houdini

Quan accediu a Houdini cal que en primer lloc us identifiqueu amb el nom d’usuari i la clau que us 
hagi proporcionat l’administrador. A continuació feu clic al botó d’entrar. 

Conceptes bàsics

Un cop que us hàgiu identificat, apareix una pantalla que mostra les carpetes a les quals teniu accés 
per crear-hi, modificar-hi i esborrar-hi planes. 

Tal com hem vist a l’apartat anterior, les carpetes blaves serveixen per gestionar planes estàtiques i 
les grogues per administrar registres dinàmics. 

!
Aclariment: 

Tal com ha quedat explicat a la 
introducció d’aquest manual, per tal 
que cada usuari se centri només en les 
accions necessàries, Houdini preveu 
diverses tipologies d’usuaris i permisos. 
És per això que és possible també que 
els menús d’opcions que apareixen en 
les pantalles d’aquest manual no es 
corresponguin exactament amb aquells 
que us mostra Houdini per a les tasques 
que teniu assignades.  
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Com treballar amb planes estàtiques

1 La pantalla de treball

Quan seleccioneu una carpeta estàtica, fent-hi un clic, Houdini en mostra els continguts en una 
pantalla com aquesta: 

Cada fila en aquesta pantalla correspon a una plana del lloc web que administreu. Podeu triar de 
treballar amb una plana que ja existeix o bé crear-ne una de nova. En els propers capítols us expli-
quem tots dos processos. 

Conceptes bàsics

1.- Identificació de l’usuari. 
2.- Menú d’opcions de Houdini
3.- Informació sobre la situació de les planes a 
dins del web
4.- Botó de creació d’una plana nova
5.- Cercador de l’eina d’administració.
6.- Llegenda explicativa de les accions sobre 
les planes.
7.- Opcions per ordenar la manera com voleu 
llistar les planes a l’eina d’administració.

8.- Accions que podeu realitzar amb una plana 
que ja existeix.
9.- Nom de la plana.
10.- Informació de l’estat de la plana respecte 
als diversos idiomes del web.
11.- Descripció de la plana.
12.- Navegació pel llistat de planes.
13.- Confirmació de seguretat per eliminar 
planes.  

1

2

3 4

5

6 7

8 9 10

11

12

13
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Com treballar amb planes estàtiques

2. Treballar amb una plana ja creada

Per a cada plana que apareix al llistat, la pantalla de treball mostra un seguit d’icones que corres-
ponen a les diverses accions que us permet Houdini sobre aquella plana. Per facilitar l’ús de la 
pantalla, aquestes mateixes icones apareixen sempre a la part superior del llistat acompanyades 
d’un text a manera de llegenda aclaridora. 

Conceptes bàsics

Veure la plana
Aquesta opció obre una nova finestra que mostra la plana amb els continguts  
actuals. 

Això és vàlid per a les planes que hagin estat publicades prèviament. En cas 
contrari la pantalla mostra un missatge aclarint que la plana encara no ha estat 
publicada i per tant no es pot mostrar. 

Editar la plana
Aquesta icona dóna accés al formulari d’introducció de dades i recupera els 
continguts actuals de la plana per tal que hi pugueu fer modificacions: retocar 
textos, imatges, canviar la plantilla associada als continguts, afegir metadades, 
etc. 
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Com treballar amb planes estàtiques

Conceptes bàsics

Duplicar la plana
Fent clic en aquesta opció, Houdini genera una plana idèntica, amb la mateixa 
plantilla i els mateixos continguts. Automàticament, el nom assignat a la nova 
plana és “còpia de [nom de l’arxiu]” 

La pàgina, però, resta pendent de generar a l’espera que hi feu els canvis 
pertinents. 

Aquesta opció pot ser molt útil en el procés de gestió d’un lloc web, ja que permet 
publicar de manera força àgil planes amb informacions que tenen la mateixa 
estructura, com ara actes, protocols o bé informes.

Moure la plana
Si heu creat la plana en una carpeta i la voleu moure cap a una altra, aquesta 
icona us ho permet a través de la pantalla següent, en què Houdini mostra la 
ubicació actual de la plana i us demana que n’indiqueu la nova destinació:
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Com treballar amb planes estàtiques

Conceptes bàsics

Publicar la plana
Tant si la icona apareix en color verd com en color taronja, indicant respectivament 
que la plana ha estat publicada o bé que encara no ho ha estat, podeu fer un clic 
en aquesta icona per accedir a l’Àrea de control de publicació, que us permet 
gestionar aquestes accions. 

Esborrar la plana
Aquest procés consta de dues accions. En primer lloc heu de marcar amb un clic 
la casella de verificació d’una o de les diverses planes que voleu esborrar. 

A continuació, i com a mesura de seguretat per confirmar que esteu segurs 
d’aquesta acció, cal que marqueu també la casella que trobareu al final de la 
plana. Fent un clic a la fletxa vermella, a la vora de la casella, completareu el 
procés: 
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Com treballar amb planes estàtiques

3. Crear una plana nova

La creació de noves planes a Houdini és un procés força senzill que s’aconsegueix en uns pocs 
passos:

Pas 1 - Quan esteu visualitzant els continguts d’una carpeta estàtica, feu clic a l’opció de “Crear 
pàgina”

Conceptes bàsics

Pas 2 - Seleccioneu del llistat una de les plantilles que apareixen al llistat de l’esquerra. La plan-
tilla que trieu es visualitza en miniatura en el quadre de la dreta. Per tenir una visió més completa de 
l’estructura de la plana, feu clic a “Veure plantilla ampliada” i la plantilla s’obre a mida real en una 
finestra nova. 
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Com treballar amb planes estàtiques

Pas 3 - Escriviu el nom de la plana que voleu crear a l’espai de “Guardar plana com”. Si no hi 
poseu cap extensió d’arxiu, Houdini assigna l’extensió “.html” automàticament. Si us cal posar una 
extensió diferent (.htm, .php, etc.) només cal que l’escriviu a continuació del nom de l’arxiu. 

Feu clic a “Crear pàgina” per passar a la pantalla següent.

Conceptes bàsics

!
ALERTA!

Per evitar errors de funcionament del 
web heu de procurar no utilitzar signes 
de puntuació, ni accents, ni espais, 
ni majúscules a l’hora de batejar la 
plana. Podeu utilitzar els caràcters a/z 
(exceptuant la “ç” i la  “ñ”), els números 
i alguns signes com ara el guió “-” i el 
guió baix “_”.
Exemple: Si el nom que us interessa 
és “qui som - departament de 
logística.html”, us suggerim d’anomenar 
la plana, per exemple, com “quisom_
departament_logistica.html”
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Com treballar amb planes estàtiques

Pas 4 - En relació a la plantilla 
que heu escollit al pas anterior, 
Houdini mostra a continuació un 
formulari que us permet introduir 
les dades que han d’anar configu-
rant les diverses parts de la plana 
que voleu crear. Les instruccions 
necessàries per treballar amb 
aquest formulari les trobareu al 
proper capítol:  “La introducció de 
continguts”.

Conceptes bàsics
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Com treballar amb planes estàtiques

Pas 5 - Quan hàgiu enllestit la introducció de continguts, feu clic al botó d’”Actualitzar plana”. 

Abans de donar-la per enllestida, Houdini mostra una previsualització de la plana a mida real.

Conceptes bàsics
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Com treballar amb planes estàtiques

4 Publicar la plana 

En el darrer pas de la creació d’una plana nova, Houdini ens permet triar entre tres opcions, que 
es descriuen a la taula següent:

Conceptes bàsics

Modificar la plana
Torna al formulari anterior per poder fer 
modificacions als continguts abans de tornar 
a visualitzar la pantalla actual. En aquest 
punt inicieu un procés de modificació / 
comprovació fins que la previsualització de la 
plana ens satisfaci. 

Publicar la plana 
Això és a dir, crear definitivament la plana 
estàtica.

Pendent de publicar
Deixar la plana pendent de publicar vol dir 
emmagatzemar els continguts a la base de 
dades de Houdini però no crear físicament 
cap plana. Aquesta opció us pot ser útil per 
diverses raons: 

• Perquè vulgueu deixar la plana a mig 
enllestir.
• Perquè necessiteu la supervisió d’algú altre 
abans de publicar  efectivament la plana.
• Perquè us sigui més còmode com a mètode 
de treball, etc.
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Com treballar amb planes estàtiques

Conceptes bàsics

!
Aclariment: 

Si feu modificacions a una plana que ja ha estat publicada però la deixeu pendent de 
publicar en aquest darrer punt, Houdini haurà conservat a la base de dades aquestes 
modificacions però la plana que es mostri a internet serà encara la que conté la versió 
antiga dels continguts. 

La nova versió de la plana no serà visible fins que no la publiqueu definitivament. 

Si en el pas anterior heu triat l’opció de publicar la plana, Houdini mostra una pantalla que ens 
confirma que la plana ha estat creada i ens permet de tornar al llistat de planes, veure la plana en 
una nova finestra o bé començar de nou el procés de creació d’una plana. 

Si heu triat l’opció de deixar la plana pendent de publicar, Houdini torna al llistat de planes tot 
indicant amb una icona de color taronja que la plana amb què treballàveu no ha estat encara 
generada. Tot i així en qualsevol moment podreu accedir a l’Àrea de Control de Publicació per 
publicar-la en el moment que desitgeu, tot fent un clic a la icona
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Com treballar amb planes estàtiques

Conceptes bàsics

afegiu el vincle cap a la plana que acabeu de 
crear. En el capítol següent aprendreu com fer 
vincles de manera senzilla amb l’eina d’edició 
de textos. 

• Pot ser que la plana que heu creat sigui 
una ampliació d’una informació que apareix 
esmentada en un text d’una altra plana. En 
aquest cas cal que editeu aquesta altra plana, 
en seleccioneu el text que voleu vincular amb 
la vostra plana i convertiu aquest text en un 
vincle. 

• Una altra possibilitat és que la vostra sigui 
la plana principal d’un apartat al qual només 
s’hi accedeix a través del menú general. 
En aquest cas poseu-vos en contacte amb 
l’administrador general del web perquè creï 
aquest vincle al menú. 

• En darrer terme, i si teniu dubtes sobre 
com cal vincular la plana, contacteu amb 
l’administrador del web. 

Com heu vist, el procés de creació d’una 
plana és força senzill. Si heu completat tots els 
passos amb èxit, i en cas que el sistema de 
treball establert per al vostre web no requereixi 
alguna supervisió posterior,  és molt possible 
que aquesta plana ja existeixi de facto a 
internet. 

Tot i així cal que tingueu present que en aquest 
punt ningú en coneix encara l’existència i per 
tant no hi podrà accedir si no en coneix la ruta 
exacte perquè en cap altre lloc del web s’hi 
fa cap referència en forma de vincle. És molt 
important doncs que tingueu aquest punt en 
compte i conclogueu el procés de creació de 
la plana fent-hi un enllaç. 

En aquest punt la casuística pot ser molt 
diversa: 

• És possible que la plana sigui una més d’un 
seguit d’elements que apareixen llistats en una 
plana prèvia que els fa d’índex. En aquest cas, 
caldrà que editeu aquesta plana anterior i hi 

5 El darrer pas: vincular la plana
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La introducció de continguts

Al capítol anterior heu vist com Houdini mostra un formulari d’introducció de dades quan voleu crear 
o bé modifi car una plana. El capítol que esteu llegint se centra en l’explicació dels conceptes i les 
accions que intervenen en aquest procés. 

En primer lloc us familiaritzareu amb els elements de descripció de la plana i la diferència entre el 
títol i la descripció. A continuació coneixereu els ítems que podeu triar per a la confi guració de la 
plana: menús, opcions d’impressió, metadades i altres. I en darrer terme aprendreu l’ús dels dos 
elements principals de la composició de la plana: l’eina d’edició de textos i la introducció d’imatges, 
a banda d’unes utilitats addicionals que us ajudaran en el procés. 

1 El nom i la descripció de la plana

En primer lloc el formulari mostra el nom de la plana tal i com l’heu anomenat en el moment d’es-
collir la plantilla (vegeu el punt 3 del capítol anterior) i el camp de descripció apareix buit. És molt 
important que l’ompliu.     

Conceptes bàsics
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La introducció de continguts

La funció del camp de descripció és doble: 

1 .- D’una banda us permet descriure els continguts de l’arxiu amb paraules més aclaridores 
i sense les restriccions que hem comentat per al camp del nom de la plana (vegeu el quadre 
destacat a la pàgina 19). Aquesta descripció representa un ajut mnemotècnic en la tasca 
d’administració del web, ja que apareix al costat del nom en els llistats de planes, tal com mostra 
la imatge de més amunt. 

2.- Tot i així, les paraules que utilitzeu per a la descripció no poden ser de caire massa personal 
o bé amb ús de llenguatges o codis interns, ja que la segona funció del camp de descripció és 
aparèixer al web com a part de la molla de pa, tal com mostra també la imatge de la plana anterior. 

Què és la molla de pa?  
S’anomena molla de pa  (traducció del mot anglès breadcrumb) a la ruta que mostren algunes 
webs generalment a la part superior de la pantalla i que va indicant el camí recorregut des de 
la portada. La molla de pa permet que l’usuari s’orienti a dins del web pel qual discorre la seva 
navegació i permet de tornar enrere fent un clic a cadascun dels elements que hi apareixen.

La metàfora que recorda el nom prové del conte de Hansel i Gretel, que van usar un rastre de 
molles de pa per a tornar a fer cap a casa.

Houdini incrusta automàticament aquest element de suport a la navegació en el vostre web i 
mostra les descripcions de les planes per indicar el camí d’una forma més entenedora.  

Conceptes bàsics
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2 El títol gràfi c 

Houdini té la capacitat de convertir automàticament en imatge allò que escriviu en el camp 
anomenat “títol gràfi c”, que s’utilitza normalment per als títols principals de les planes. 

Conceptes bàsics

!
Aclariment: 

El disseny general del web que administreu pot ser que no utilitzi aquesta eina. És possible 
que els títols de la vostra plana web siguin realitzats únicament amb text.  
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3 Com usar l’eina d’edició de text

Una de les utilitats més importants de Houdini és l’eina d’edició de text. Aquesta eina us permet 
de composar textos de forma àgil i senzilla a partir d’una barra superior que mostra unes icones 
molt similars als programes editors de textos amb els quals ja esteu familiaritzats. 

Sense que sigui necessari cap coneixement de programació web, doncs, l’eina d’edició de textos  
us capacita per  crear i modificar planes: afegir textos, posar negretes, crear vincles i treballar amb 
estils i imatges preestablerts per al web que administreu. 

La filosofia que hi ha al darrera de l’eina d’edició de textos és, com dèiem més amunt, facilitar 
la tasca de manteniment als usuaris administradors del web. Qualsevol acció que realitzeu amb 
aquesta eina es reescriu automàticament en llenguatge HTML en un plànol inferior. L’eina d’edició 
actua, doncs, com un filtre que us permet treballar en mode visual per composar la plana. 

Conceptes bàsics

Tot seguit aquesta llista descriu les accions associades a cada botó de l’eina d’edició quan hi feu 
un clic. 

Veure la font HTML
Com apuntàvem més amunt, l’eina d’edició 
converteix les vostres accions en llenguatge 
HTML. Aquest botó us permet de veure el codi 
font que aneu generant. Si teniu coneixements 
d’aquest llenguatge podeu afegir codi 
directament en aquesta pantalla o bé fer  
retocs puntuals.

Accedir a la vista prèvia
Fent clic en aquest botó, Houdini obre una 
nova pantalla que mostra a mida real una 
previsualització de la composició que esteu 
creant. 
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Tallar una selecció de text
Aquest botó talla un text que hàgiu seleccionat 
prèviament i el copia al portapapers per poder-
lo enganxar en una altra part de la pantalla. 

Copiar
A diferència del botó de tallar, aquest botó 
copia un text que hàgiu seleccionat al 
portapapers, però no l’elimina. 

Enganxar
Qualsevol d’aquests tres botons, en fer-hi un 
clic, incrusta allò que hàgiu copiat prèviament 
al portapapers. Per a aquesta acció, l’eina 
d’edició de textos permet tres opcions: 

1.- Enganxar 
Aquesta opció enganxa el text directament, 
sense fer cap procés previ de neteja de format.

2.- Enganxar com a text planer
Enganxa el text després d’haver-li fet netejat el 
format i haver-lo convertit en text planer. 

3.- Enganxar des d’un Word 
Utilitzeu el botó d’enganxar des d’un Word 
quan hàgiu copiat un text des d’aquest 
programa. El procés canvia els codis de 
formatació i els adapta perquè es pugui 
mantenir un format apte per a l’ús en web un 
cop que ho hàgim enganxat. 

Seleccionar-ho tot
Fent un clic a aquest botó tot el text que hi 
ha a dins de la caixa queda seleccionat per 
qualsevol acció que vulgueu fer a continuació. 

Eliminar format
Aquest botó elimina la major part dels formats 
que hàgiu aplicat prèviament a un text 
seleccionat: negretes, cursives i altres.
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Negreta
Aplica el format de negreta al text que hàgiu 
seleccionat prèviament.

Cursiva
Aplica el format de cursiva al text que hàgiu 
seleccionat prèviament.

Subíndex i Superíndex
Aquests dos botons converteixen el text 
seleccionat en un subíndex i en un superíndex 
respectivament.

Llistes numerades i marcades
Els dos botons activen i desactiven, 
semblantment a un editor de textos estàndard, 
una llista numerada d’elements i una de punts 
respectivament.
Mentre aneu introduint elements i feu clic a la 
tecla de salt de línia del vostre teclat, el format 
de llista es manté fins que desactiveu el botó a 
la barra de l’eina d’edició de text.

Indentació
Amb aquests dos botons podeu controlar 
els marges dels blocs de textos que hàgiu 
seleccionat. El primer botó aplica un tabulador 
cap a l’esquerra, i el segon cap a la dreta. 
D’aquesta manera és molt senzill aplicar 
sagnies als textos. 

Alinear i justificar blocs de text
Amb aquests quatre botons podeu controlar el 
justificat dels textos que seleccioneu. Podeu 
justificar a l’esquerra, al centre, a la dreta o bé 
a totes dues bandes respectivament, segons 
quin sigui el botó que seleccioneu. 
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Afegir i editar vincles 
Aquest botó us permet convertir en un enllaç qualsevol text que hàgiu seleccionat 

Quan feu un clic en aquesta opció, Houdini obre una nova pantalla que mostra les diverses 
opcions relacionades amb els vincles:

Tipus de Link us permet triar si voleu vincular el text cap a una URL (vincle cap a una altra plana), 
cap a una àncora en aquesta mateixa plana o un vincle cap a un correu. 

Segons quina sigui la vostra tria en aquest punt, la pantalla mostra les diverses opcions que us 
caldrà omplir. 

1.- URL: Cal que trieu quin tipus de protocol usareu (normalment http://) i que ompliu el camp 
URL amb l’adreça cap on voleu vincular el text seleccionat. 



29

HOUDINI  ·  Manual de l’usuari

La introducció de continguts

Conceptes bàsics

Afegir i editar vincles 
Podeu convertir en un enllaç qualsevol text que hàgiu seleccionat 

Per a l’opció URL, hi ha l’opció afegida de triar el destí final del vincle, això és a dir en quina 
finestra voleu obrir aquest vincle. Les opcions a l’abast són: 

   • no definit: és l’opció per defecte. El vincle s’obrirà a la mateixa finestra en què ens trobem. 
   • marc: Si el vostre web està construït amb tecnologia de marcs, en aquest punt podeu definir el 
marc de destí del vincle, tot introduint en nom.
   • finestra popup: seleccioneu i configureu aquesta opció si voleu que el vincle s’obri en una 
finestra flotant, diferent de la del navegador actual.
   • Nova finestra: Aquesta opció permet que el vincle s’obri en una nova finestra del navegador. 
   • Finestra major, Mateixa finestra i Finestra pare: Aquestes tres opcions tenen relació amb la 
tecnologia de marcs i apunten el vincle, respectivament, cap a la finestra d’origen, cap al mateix 
marc o bé cap al marc d’origen. És molt poc probable que hàgiu d’usar cap d’aquestes tres 
darreres opcions. 

2.- Àncora en aquesta pàgina: En cas que hàgiu creat alguna àncora en aquesta plana, apareix un 
llistat que us permet seleccionar-la per fer-hi un vincle. 

3.- E-mail: la pantalla us demana que ompliu el camp d’adreça de correu amb la qual voleu 
vincular i, opcionalment, us permet afegir el tema del missatge que s’enviarà i fins i tot el cos del 
missatge.  



30

HOUDINI  ·  Manual de l’usuari

La introducció de continguts

Conceptes bàsics

Eliminar vincles
Aquest botó permet esborrar els vincles que hàgiu creat prèviament. Per eliminar un vincle, 
seleccioneu el text amb el ratolí i premeu el botó d’eliminar enllaços. 

Afegir i editar àncores
Les àncores no són altra cosa que vincles interns en una mateixa plana. El funcionament de les 
àncores és força senzill. En primer lloc cal que feu petites marques a dins de la plana que seran 
els objectius cap als quals apuntaran els vincles. 

Aquest botó ens permet, doncs, d’afegir aquestes marques al llarg de la plana. 

Seleccioneu un text o bé marqueu un punt qualsevol i feu un clic al botó d’afegir àncores. Houdini 
obre una pantalla que us permet posar un nom a aquesta marca.

Un cop hàgiu anomenat l’àncora, seleccioneu el text que ha de fer de vincle i useu l’eina d’afegir i 
editar enllaços. Trieu l’opció “Àncora en aquesta pàgina” i us apareixerà un llistat de les àncores. 
Seleccioneu la marca i feu clic a ok. 
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Afegir un caràcter especial
Aquest botó fa que Houdini obri una finestra petita que mostra un llistat de caràcters especials. 

Si seleccioneu un caràcter qualsevol fent un clic, la finestra secundària es tanca automàticament i 
s’incrusta el caràcter triat a la finestra principal. 

Botó Houdini personalitzat
Una de les personalitzacions de Houdini per al vostre web consisteix en aquest botó, que dóna 
accés a una finestra on s’hi inclouen un seguit d’elements fets a mida per al vostre web. Aquests 
elements consisteixen generalment en imatges i porcions de codi HTML que us seran de molta 
utilitat en la vostra tasca diària de manteniment del web.  

N’hi ha prou que feu clic en aquest botó i 
seleccioneu qualsevol dels elements que 
teniu disponibles. La finestra es tanca 
automàticament i l’eina d’edició de text 
mostra l’element incrustat al punt que havíeu  
seleccionat amb el ratolí. 
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Desplegable d’estils
El desplegable d’estils permet que maqueteu els textos amb els estils que han estat definits per al 
vostre web: títols, encapçalaments de plana, textos destacats i altres. 

Seleccioneu una porció de text, apliqueu-hi un estil dels que hi ha disponibles al desplegable i en 
visualitzareu el resultat de manera automàtica a l’eina d’edició de text. 
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4.- Afegir imatges i adjunts al text 

Si la plantilla que heu escollit permet afegir imatges i/o arxius adjunts, el formulari mostra a la 
part més inferior de la pantalla l’eina de gestió d’imatges per afegir les imatges corresponents. El 
procés és molt senzill, tal com es mostra a continuació:

Conceptes bàsics

Accediu a l’eina de gestió d’imatges fent un clic a l’opció de Crear /Modificar. Houdini mostra a 
continuació una pantalla flotant que us permet navegar pel vostre ordinador i seleccionar la imatge 
o bé les imatges que vulgueu afegir a la plana. 

Repetiu el procés per a totes les imatges 
de la plana i feu clic al botó d’enviar. Les 
imatges s’envien a internet i s’associen 
automàticament a la plana que esteu creant. 
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Si el procés s’ha completat de manera correcta, Houdini mostra el missatge següent: 

Conceptes bàsics

No oblideu d’omplir en aquest punt el camp o 
bé els camps Alt de les imatges, tot col·locant-
hi un text breu en què descriviu a què fa 
referència la imatge. Llegiu més endavant la 
nota destacada en aquesta mateixa plana 
per conèixer amb més profunditat per a què 
serveix el text alternatiu de les imatges. 

En tot moment, quan editeu la plana, podeu 
accedir a les opcions de “Veure” i “Eliminar” 
les imatges per poder-les canviar per altres de 
noves. 

Pel que fa als arxius adjunts, en cas que la plantilla que hàgiu escollit us permeti aquesta 
possibilitat, cal que actueu semblantment a com ha quedat explicat per a les imatges. El formulari 
d’introducció de dades us permet navegar pel vostre ordinador i seleccionar quin arxiu voleu 
adjuntar a la plana. Els formats permesos són els més comuns per a documents: doc (Microsoft 
Word), pdf (Adobe Acrobat), rtf (text enriquit), zip (arxiu comprimit), ppt (Microsoft Power Point) i xls 
(Microsoft Excel). 

 En cas que adjunteu algun arxiu, la plantilla crea automàticament un codi a la plana que dóna 
informació sobre el nom i la mida del document i a més a més permet descarregar-lo. Vegeu a 
continuació l’aspecte d’una plana amb un arxiu adjunt:

Posteriorment, si editeu de nou la plana, podreu modifi car l’arxiu canviant-lo per una versió 
més nova o bé per un altre document totalment diferent. També podreu esborrar defi nitivament 
aquest arxiu. Si feu aquesta darrera acció i deixeu el camp buit, el codi generat automàticament 
desapareixerà de la plana un cop que enllestiu el procés de publicació per incorporar aquestes 
darreres modifi cacions.

Què és el text alternatiu (ALT) de les imatges? 
El text alternatiu de les imatges és una informació addicional en forma de text que mostra el 
navegador web quan passeu per sobre d’una imatge. 

És molt important que sigueu rigorosos a omplir els camps alternatius de les imatges perquè la 
funció no és merament informativa, sinó que guanya el grau d’usabilitat del web a nivell global i en 
millora el grau d’accessibilitat dels usuaris que naveguen amb alguna discapacitat.
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5.- Utilitats afegides del formulari d’introducció de dades

Conceptes bàsics

Veure plantilla
El formulari d’introducció de dades us permet en tot moment fer un cop d’ull a 
la plantilla amb què esteu treballant, com a suport visual al procés d’introducció 
de continguts. D’aquesta manera podeu comprovar el context en què es troba el 
camp de la variable que esteu alimentant. Feu clic a l’opció de “Veure” i Houdini 
obre una nova finestra del navegador que mostra la plantilla a mida real. 

Canviar plantilla 
En tot moment Houdini us dóna la possibilitat de fer un canvi de plantilla. Feu 
un clic a l’opció de “Canviar” i seleccioneu la nova plantilla que voleu aplicar als 
continguts actuals. Ara bé, cal que tingueu en compte l’advertiment següent: 

!
Alerta! 

És possible que si feu un canvi de plantilla, alguns camps de text o bé 
imatges no siguin visibles. Això no significa que els hàgiu perdut, sinó que la 
nova plantilla té menys camps de variable per mostrar els continguts de la 
plana. 
Els continguts existeixen igualment a la base de dades, doncs, però no es 
mostraran perquè cap variable de la plantilla nova no els crida. Si la plantilla 
antiga tenia un camp d’imatge i l’actual no, doncs, la imatge que havíeu 
introduït amb la plantilla anterior no es mostrarà.
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Veure el mapa del web
La utilitat de Veure el mapa del web, amb la possibilitat de copiar vincles us pot ser de molta ajuda 
en el procés d’introducció i manteniment dels continguts. 

El mapa del web mostra l’estructura de carpetes i arxius del vostre web i us ofereix la possibilitat, 
a la vora de cadascun dels arxius, de copiar-ne el vincle. Si combineu aquesta utilitat amb l’eina 
d’afegir i editar enllaços, us serà molt senzill de fer vincles entre les diverses planes del vostre 
web. 

1.- Obriu el Mapa del web i feu clic a l’opció de “Copiar vincle” de l’arxiu cap al qual vulgueu 
vincular un text de la vostra plana. 

2.- Seleccioneu una porció de text a dins de l’eina d’edició de text i feu clic al botó d’afegir vincle. 

3.- Feu clic amb el botó secundari del ratolí, trieu l’opció d’”Enganxar” del navegador i després Ok. 

4.- Els dos arxius han quedat enllaçats amb un vincle. 
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6.- Opcions avançades

Conceptes bàsics

El formulari d’introducció de dades dóna prioritat i se centra en primer lloc en els aspectes que 
incideixen més directament en la tasca diària i deixa en segon terme unes quantes opcions 
avançades per a la plana que esteu creant. 

En la major part dels casos no us caldrà accedir a aquesta àrea, ja que Houdini és un programa 
personalitzat a mida per al vostre web i una gran part d’opcions ja estan establertes per defecte.

En tot cas, si heu d’accedir a l’apartat d’opcions avançades, feu un clic al botó que trobareu al 
fi nal de la plana i Houdini despega aleshores la pantalla següent: 

La selecció de metadades
Les metadades són un seguit de paraules clau i d’instruccions que ajuden els cercadors a indexar 
i ordenar la informació perquè pugui ser mostrada amb més efi càcia.  Els administradors de 
Houdini hauran creat un arxiu de metadades general per a tot el web, que s’incrustarà per defecte 
quan publiqueu la plana. 

Si la plana que esteu creant necessita per alguna raó unes metadades especials, en aquest 
apartat podeu triar quin arxiu voleu usar o bé introduir manualment un títol de la plana, una 
descripció i un seguit de paraules clau. 

Les dues opcions són excloents: si trieu un arxiu de metas defi nits, els camps següents queden 
protegits contra escriptura. Només és en cas que seleccioneu l’opció de “No utilitzar metas 
defi nits” que podreu escriure en els camps de títol, descripció i paraules clau. 
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La selecció de menús
De manera similar al cas anterior, Houdini incrusta a les planes el menú principal per defecte. 
Ara bé,  com que el programa està preparat per gestionar webs de gran complexitat, una de les 
opcions de configuració que permet és que escolliu quin o quins altres menús formaran part de la 
plana que esteu creant o bé modificant. 

Tres desplegables us mostren els menús que hi ha disponibles per a cada part de la plana: 
esquerra, dreta o bé part superior. 

Segons quin sigui el disseny general del vostre web, és possible que la plana necessiti algun altre 
menú de tipus horitzontal a la part superior o bé vertical a la part dreta de la plana. Aquests menús 
poden ser elements de navegació principals per a tota la plana o bé menús que fan referència 
només a l’apartat que vosaltres administreu. 

Escolliu per a cada desplegable un menú dels que apareixen disponibles al llistat. Houdini 
incrustarà els diversos menús que escolliu i us en mostrarà el resultat abans de publicar la plana.  
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Selecció de composició de caixetes
Les composicions de caixetes són elements que teniu a la vostra disposició per alimentar la plana 
que esteu creant. Una composició de caixetes pot estar formada per una o més imatges en forma 
de banners, caixetes de text, codis html que criden a alguna part externa, un petit banner en 
Shockwave flash, etc. 

L’administrador haurà creat les composicions de caixetes necessàries per a mantenir les diverses 
parts del web, i en aquest punt podreu escollir la combinació que necessiteu per a la plana que 
esteu creant o bé modificant. La selecció de les composicions es fa també, de manera semblant 
als menús, escollint la part de la plana en la qual voleu que aparegui una composició: a l’esquerra, 
a la dreta o bé a la part superior. 

Versió per imprimir
En aquest punt, i a través del desplegable que apareix, podeu escollir si voleu que Houdini generi 
una versió per imprimir de la plana que esteu creant o modificant. 
L’opció que apareix per defecte és la que ha estat escollida per al web que gestioneu. Si l’opció 
triada és que sí Houdini crea en el procés de publicació una segona versió de la plana apta per a 
la impressió, amb una plantilla diferent creada especialment per a aquesta finalitat. D’altra banda, 
a la plana que esteu creant hi apareixerà la llegenda de “versió per imprimir”, amb un vincle 
generat automàticament cap a aquesta segona plana, en el lloc que hagi estat determinat per al 
vostre web. 
En cas que la plantilla no hagi estat creada, o no existeixi una versió per imprimir disponible, 
apareix un missatge que indica la no existència d’aquesta plantilla. 

Apareix al cercador
Aquesta utilitat us permet decidir si voleu que la plana que esteu gestionant estigui disponible 
quan algú faci una cerca al cercador principal del web. 
Com a norma d’ús general és positiu que deixeu tots els continguts disponibles per al cercador. 
Però hi pot haver diverses raons que us facin decantar per l’opció contrària, per exemple un grau 
de privacitat major o bé el fet que els continguts necessitin algun tipus de revisió. 
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1.- Introducció

Tal com hem esmentat al llarg d’aquest manual, Houdini permet gestionar i mantenir les versions 
de tants idiomes com hagi estat definit en el procés de creació del vostre web. Si està construït 
només en un idioma, podeu passar de llarg aquest capítol. 

La gestió d’un web en idiomes no és pas una tasca senzilla i implica diversos processos 
que Houdini simplifica. A banda de permetre  gestionar paral·lelament versions idiomàtiques 
idèntiques, el programa permet també mantenir versions diferents tant pel que fa als continguts 
com al seu volum. Vegeu l’aclariment annex per aprofundir en aquest concepte. 

!
Aclariment

L’experiència de Can Antaviana desenvolupant projectes web demostra que el manteniment 
de versions paral·leles en diversos idiomes és una tasca feixuga i complicada. Però alhora 
és també innecessària en alguns casos, perquè hi ha algunes informacions que només tenen 
sentit si hom pertany a un determinat àmbit lingüístic. 

Passa molt sovint, doncs, que moltes empreses i institucions aposten per una versió 
completa del web en català i castellà, posem per cas, i deixen en altres idiomes una 
informació elaborada especialment. Aquesta versió, per tant, serà generalment més breu 
que les altres dues i segurament necessitarà una estructura diferent. Totes aquestes 
combinacions són possibles amb Houdini, gràcies al seu sistema de publicació i la seva 
potent Àrea de control de publicació.   
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2.- Crear una plana amb idiomes

En el procés de creació d’una plana, Houdini crea en realitat un “grup de planes” que està format 
per tantes planes com idiomes tingui el vostre web. Houdini bateja automàticament aquestes 
planes amb un identifi cador d’idioma. 

Vegeu a continuació aquest esquema que aclareix el procés: Si creeu la plana “hola.html” i el web 
és en català, castellà i anglès, Houdini actua de la manera següent: 

En aquest punt cal que procediu tal com s’explica en el capítol anterior de “treballar amb planes 
estàtiques” per a cadascuna de les versions.

3. L’idioma principal i els idiomes secundaris

En el moment en què els tècnics instal·len i confi guren Houdini determinen un idioma principal 
i uns altres de secundaris. Hom entén que l’idioma principal és la llengua de treball habitual del 
web i cal per tant que Houdini respecti el nom original de les planes i que rebategi la resta amb els 
indicadors d’idioma respectius. 

El concepte d’idioma principal, doncs, és una distinció merament funcional que no afecta a cap 
altre element de l’administració amb Houdini ni del lloc web resultant. 

hola.html es_hola.html en_hola.html
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4. Accés a les versions en idiomes

En el procés de publicació d’una plana, podeu accedir a cadascuna de les versions en idiomes a 
través de les pestanyes indicadores, a la part superior de la plana: 

En el procés d’edició, és a dir, en el moment que esteu llistant les planes d’una carpeta, podeu 
accedir directament a la versió concreta d’un idioma, tot fent clic a la bandera identificadora: 
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5. Versions publicades i no publicades

El fet que existeixi una versió de la plana per a cada idioma no implica obligàtoriament que hagi 
d’estar publicada. Podeu fer combinacions de versions publicades i despublicades per anar 
construint versions en idiomes que siguin iguals o bé distintes. 

L’estat en què es troba cada versió de la plana apareix com a informació quan accedim a llistar 
les planes d’una carpeta: 

La pantalla anterior mostra com la plana “quisom_departament_logistica.html” està publicada en 
català però no en castellà ni en anglès. Totes aquestes accions es poden controlar des de l’”Àrea 
de control de publicació”
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L’Àrea de control de publicació gestiona totes les accions relacionades amb la publicació i 
despublicació de les diverses planes i les seves versions d’idioma. 

A l’Àrea de publicació s’hi accedeix fent clic a la icona de Publicar [icona verda de publicar 
plana]., en el moment que hem accedit a una carpeta de continguts i Houdini en llista les planes. 

Podem fer clic a la icona tant si apareix en color verd com en color carbassa. De fet, aquesta 
icona indica l’estat de publicació de la plana en l’idioma principal: el primer cas indica que la 
plana havia estat publicada i el segon que havia quedat pendent de publicar. 

Un cop que accedim a l’Àrea de publicació, Houdini mostra la següent pantalla: 

En tres passos senzills podem completar el procés de publicació o despublicació d’una plana: 

Pas 1: Selecció d’idioma: Selecció de l’idioma o idiomes sobre els quals voleu aplicar l’acció

Pas 2: Acció: Selecció de l’acció de publicar o bé despublicar

Pas 3: Confirmació: Feu clic al botó per confirmar l’acció 

A banda d’aquest procés senzill de tres passos, l’Àrea de Control de Publicació us ofereix altres 
possibilitats: podeu visualitzar mitjançant les pestanyes d’idioma cadascuna de les versions en 
idioma abans de publicar-les, accedir a modificar-les i, finalment, cancel·lar l’acció per sortir de la 
pantalla. 

És d’aquesta manera, doncs, que podeu controlar les versions d’idioma del vostre web: publicant 
versions idèntiques o bé publicant per a un idioma concret planes que vagin configurant el seu 
propi arbre de continguts distint al de la resta.  
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1 Introducció

Tal com hem vist, Houdini treballa sovint amb 
planes estàtiques per facilitar la navegació de 
l’usuari que visita el nostre web. 

Ara bé, hi ha tot un seguit d’apartats en què la 
pròpia estructura de la informació i la manera 
com es presentada demana de treballar amb 
editores dinàmiques. 

Imagineu per exemple que sou els encarregats 
de mantenir les notícies del web que 
administreu. Les notícies tenen sempre una 
mateixa estructura: títol, subtítol, un resum, 
una explicació més llarga, i altres elements 
sempre comuns com ara una imatge o bé un 
arxiu adjunt associats. 

A més a més les notícies es mostren 
generalment sempre de la mateixa manera: les 
més recents apareixen en primer lloc a mesura 
que les aneu introduint i alhora van fent 
descendir en el llistat aquelles altres que tenen 
una vigència menor. 

Seguint amb el raonament: com que és bo 
mantenir un històric de les notícies més 
antigues ben aviat hauríeu de treballar amb 
grans llistats de notícies i fer-les aparèixer en 
diverses pàgines numerades. Tot això faria que 
la feina d’administració d’aquesta part del web 
us fos cada cop més feixuga si haguéssiu de 
fer-la amb planes estàtiques. 

És per a casos com aquest que casos que 
Houdini preveu l’existència de les carpetes 
dinàmiques. De fet aquestes carpetes són en 

realitat petites bases de dades que permeten 
l’automatització a l’hora d’administrar i també 
de mostrar certs continguts que tenen sempre 
la mateixa estructura: notícies, agendes, 
galeries fotogràfiques, directoris telefònics 
o bé d’entitats, reculls de vincles d’interès i 
altres eines que hagin estat personalitzades 
per al vostre web. 

La diferència a l’hora de treballar amb planes 
estàtiques o bé amb registres dinàmics rau en 
el fet que en aquest darrer cas no esteu creant 
realment una plana sinó que introduïu ítems 
en una base de dades perquè després puguin 
ser recuperats, llistats, ampliats i distribuïts en 
planes de forma automatitzada. 

Arribats en aquest punt és senzill d’entendre 
que a diferència d’allò que heu vist per a les 
planes estàtiques, no calgui escollir la plantilla 
amb la qual voleu treballar. D’una banda 
perquè treballem amb continguts que tenen 
sempre la mateixa estructura i de l’altra perquè 
la plantilla està predefinida per fer possible 
l’automatització de què parlàvem més amunt.

Si teniu tot això en compte i us queden clars 
aquests conceptes introductoris, us serà 
senzill d’entendre la lògica de com administrar 
registres dinàmics. 

Per a l’explicació següent usarem per seguir 
amb l’exemple una editora de notícies, encara 
que la lògica de funcionament i l’aspecte 
gràfic són els mateixos per a totes les editores 
dinàmiques 
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2. Treballar amb un registre ja creat

Quan feu un clic a una carpeta dinàmica, que apareix en color groc al llistat de la dreta en el 
moment que esteu visualitzant la plana d’introducció de continguts, Houdini mostra un llistat dels 
registres que existeixen en aquella editora. 

Per a cada registre que apareix al llistat, la pantalla de treball mostra un seguit d’icones que 
són comunes amb les que apareixien a les planes estàtiques: veure, editar, publicar i esborrar 
el registre (vegeu l’apartat de “Treballar amb una plana ja creada”, al capítol de les planes 
estàtiques).  

A banda d’aquestes icones n’apareixen dues de noves que són específiques per a les editores 
dinàmiques, i que us permeten ajustar l’ordre d’aparició dels registres quan siguin llistats al web: 

Puja un lloc l’ordre d’aparició 
d’un registre. 

Baixa un lloc l’ordre d’aparició 
d’un registre.

Aquestes dues icones, doncs, us permeten la màxima flexibilitat a l’hora de fer aparèixer les 
notícies o el tipus de registre que estigueu treballant en l’ordre exacte que desitgeu, seguint  
criteris d’importància o bé de les necessitats de cada moment.
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3. Crear un registre nou

1.- Creeu el registre
Quan esteu visualitzant els registres d’una carpeta dinàmica, feu clic a l’opció de “Crear registres”.

2.- El formulari d’introducció de dades
En aquest punt Houdini mostra directament un formulari adaptat als camps que necessita l’editora 
dinàmica amb què esteu treballant: 
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3.- Ompliu les dades
Ompliu els camps de títol, subtítol, resum i de text extens de la mateixa manera que heu après 
amb la creació de planes estàtiques. Observeu que al camp de resum apareix una versió reduïda 
de l’eina d’edició de text, que només permet algunes opcions de format i afegir vincles.  

4.- Afegiu-hi vincles
Les editores dinàmiques ofereixen la possibilitat d’afegir fins a tres vincles com a complement de 
la informació que esteu entrant. Els vincles poden ser interns o externs i hi podeu indicar l’adreça, 
el text que ha d’aparèixer i si voleu que s’obri en una finestra nova o no. 

Houdini maquetarà automàticament aquesta informació segons la plantilla predefinida per a 
mostrar, en aquest cas, les notícies. 

5.- Afegiu-hi una imatge i un arxiu adjunt
Cada registre pot mostrar també una imatge associada i un arxiu adjunt. En aquest cas, cal que 
procediu de la mateixa manera que hem explicat per a les planes estàtiques.  [Vegeu la pàgina no 
sé què, 23 en aquest Word]

6.- Activeu la data de publicació
L’Eina de data de publicació us permet controlar la data de vigència de la notícia o del registre 
que publiqueu. 
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7.- Escolliu una categoria
Segons com estigui configurada l’editora dinàmica amb què treballeu, és possible que disposi de 
diverses categories per classificar els registres. Si seguim l’exemple de les notícies podríem parlar 
de notícies de cultura, d’esports, internacionals, etc. 

Si aquest és el cas, en darrer terme cal que introduïu la categoria que més escau al registre que 
esteu a punt de crear, tal com mostra la pantalla: 

8.-  Feu clic al botó d’Actualitzar. 
A continuació Houdini mostra una previsualització del registre tal com quedarà publicat. En 
aquest punt podeu triar de modificar-lo o bé tornar enrera tenint en compte que ja ha quedat 
emmagatzemat a la base de dades.
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4.- Utilitats addicionals per als registres

Com que les editores dinàmiques estan pensades per emmagatzemar històrics i guardar una 
gran quantitat de registres, Houdini ofereix dues utilitats addicionals que permeten treballar més 
còmodament en aquest context d’un gran volum d’informació. 

La primera permet ordenar els registres segons diversos criteris, fent clic als títols de les 
capçaleres quan esteu visualitzant els registres, tal com mostra la pantalla. 

Cada cop que feu clic a sobre d’un títol de capçalera, Houdini ordena els registres segons aquell 
criteri en ordre ascendent. Si feu un altre clic, l’ordre passa a ser descendent. El criteri i l’ordre 
amb el qual estan ordenats els registres a cada moment s’indica amb una petita fletxa cap amunt 
o cap avall a la vora del títol de la capçalera. 
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La segona utilitat és un cercador intern que us permet fer cerques als títols dels registres. 
D’aquesta manera és molt senzill i àgil, per exemple, de localitzar un registre concret per 
modificar-lo i canviar-li la data de publicació. Els resultats de la cerca es mostren en una pantalla 
similar a aquesta: 
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A banda de les eines que hem vist fins ara, Houdini incorpora un seguit d’utilitats addicionals que 
us poden ser útils per a la vostra tasca d’introducció de continguts.

1.- Veure l’històric d’accions

En tot moment, com a usuaris de Houdini, podeu consultar el vostre històric d’accions realitzades 
per al manteniment del web. Aquesta eina us pot ser útil per al control de la vostra tasca diària.

Quan accediu a aquesta eina, Houdini us demana que trieu les dates entre les quals voleu llistar 
les accions que heu dut a terme. A continuació apareix un llistat similar al següent:

Com veieu, Houdini emmagatzema cadascuna de les accions que dueu a terme, la data i l’hora en 
què les realitzeu i l’adreça IP de l’ordinador amb el qual heu connectat. 
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2.- Publicar planes per carpetes

Aquesta utilitat us permet tornar a publicar totes les planes d’una carpeta de manera automàtica. 
Quan l’administrador del web faci un canvi a les plantilles (de disseny, d’un logotip, un petit canvi 
de color corporatiu, l’addició d’un text al peu de la plana, etc.) podeu engegar de nou el procés de 
publicació carpeta per carpeta. 

Houdini aleshores torna a associar el contingut emmagatzemat a la base de dades amb la nova 
plantilla i genera de nou totes les planes. D’aquesta manera els canvis són visibles al moment.  

Després d’aquest procés, Houdini mostra un informe del resultat de la feina, similar a aquest: 
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3.- Gestió d’arxius

L’eina de gestió d’arxius us permet pujar arxius al servidor i esborrar-los de manera senzilla i 
sense haver d’usar programes addicionals com ara una eina d’FTP. 

En la vostra tasca de manteniment del web és molt possible que hàgiu de pujar algun arxiu 
addicional que no sigui exactament una plana o que no estigui contemplat com a adjunt a una 
plantilla. 

Posem un exemple: si us voleu referir enmig d’un text a un informe en PDF que ha generat la 
vostra empresa i donar la possibilitat de consultar-lo, podeu pujar aquest arxiu amb l’eina de 
gestió d’arxius i tot seguit fer-hi un vincle des de la plana tot ajudant-vos de la possibilitat de 
copiar i enganxar de la utilitat del mapa del web. Vegeu el procés: 
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• Pas 1
Aneu al menú d’utilitats i feu clic a l’eina de gestió d’arxius

• Pas 2
Pugeu un arxiu al servidor fent clic al botó d’examinar, que us permet navegar pel vostre 
ordenador i seleccionar-lo.
A continuació feu clic al botó de “Pujar” i l’arxiu s’envia al servidor d’internet. 
   
• Pas 3
Aneu al menú de continguts i editeu la plana on vulgueu que aparegui l’arxiu

• Pas 4
Feu clic a “Veure mapa web” i desplaceu la plana fins que vegeu l’arxiu que acabeu de pujar. 
Feu clic a la vora del nom de l’arxiu, al text de “Copiar vincle”. 

• Pas 5
Seleccioneu el text que ha de vincular amb aquest arxiu i feu clic a la icona de “vincle”.

• Pas 6
Aneu a la finestreta de URL i seleccioneu l’opció “Enganxa” que apareix en fer clic al botó dret del 
vostre ratolí. 

• Pas 7 
Publiqueu la plana

En aquest moment l’arxiu serà visible quan algú faci clic al text que heu convertit en vincle. 

4.- Veure el mapa del web

En aquest apartat d’utilitats Houdini inclou també un visualitzador del mapa del web similar al que 
apareix en editar una plana. En aquest cas es tracta d’un eina d’ajuda per tenir una visió global del 
conjunt del web i, per tant, no apareix la utilitat de “Copiar vincle”. 


