Manual d’ús del Fòrum Virtual SOLMEVIS2-FECEC
En aquest manual us presentem les funcions bàsiques per a participar en el Fòrum.
1. Un vegada hagis rebut el correu en anglès “You have been added to QUALIVIDA"
amb l’usuari i contrasenya, clica aquí:

2. Introdueix l’usuari i contrasenya que t’hem facilitat i clica a “Indentificarse”:

3. El sistema et dirà que t’has identificat correctament:

JA ESTÀS DINS DE L’ESPAI DEL FÒRUM QUALIVIDA!
4. Dins del Fòrum Qualivida, trobaràs el FORO en el que podràs participar anomenat:
Fòrum Projecte Qualivida2-FECEC. Dins d’aquest FORO, pots trobar diferents
“Temas” i “Mensajes”. Per accedir als Temas i/o Mensajes, cal que accedeixis al
Fòrum Projecte Qualivida2-FECEC, clicant a sobre.
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5. Un cop hagis accedit al Fòrum Projecte Qualivida2-FECEC, trobaràs diferents
temes oberts (i altres que s’aniran obrint) en els que pots participar, relatius a diferents
temàtiques que poden ser del teu interès, com per exemple Dietes i hàbits alimentaris.
a) Per accedir-hi i poder fer alguna aportació o llegir els missatges dins d’aquesta
temàtica nomé cal que cliquis sobre del tema en el que vols participar.

Apareixerà una finestra on trobaràs els missatges relatius a aquesta temàtica. Si vols
respondre o fer alguna aportació dins d’aquesta temàtica, cal que cliquis “Publicar
Respuesta”
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Per escriure el teu missatge, omple i escriu sobre l’espai i clica a “ENVIAR”:

b) En el cas que vulguis obrir un nou tema de debat, només cal que cliquis en “Nuevo
tema”
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Apareixerà la següent finestra on cal escriguis el títol del Tema, el cos del missatge, i
cliquis “Enviar”:

Al cap d’uns segons podràs veure el nou tema publicat:

Si vols tornar al menú de temes, cal que cliquis a Ver temas activos:
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Apareixeran els diferents temes oberts disponibles al fòrum:

5. Per saltar d’un FORO a un altre FORO ves a baix de tot a la dreta, desplega la
pestanya i clica el FORO que t’interessi:

6. Per SORTIR del Fòrum, ves a dalt de tot a l’esquerre i clica aquí:

ANIMA’T I COMPARTEIX LA TEVA OPINIÓ AL FÒRUM !
L’EQUIP SOLMEVIS2-FECEC ET DESITJA QUE GAUDEIXIS MOLT DE
L’EXPERIÈNCIA
Qualsevol dubte que tinguis contacta’ns a: info@qualivida.org
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