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Inicia sessió al Back Office d’Openum amb el teu usuari i contrasenya

Iniciar sessió
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Recopilació de dades 

Quan entris per primer cop al Back Office, hauràs de facilitar:

· Dades de l’empresa
· Nom de l’empresa o del contacte
· CIF de l’empresa 

· Idiomes
· Idioma dels enviaments:

Castellà, català, anglès, francès, portuguès, àrab.
· Idioma del document d’evidències (l’idioma del document PDF 
amb tots els detalls tècnics i processos de comunicació):

Castellà, català, anglès, francès, portuguès, àrab.

· Remitents
Nom o mòbil del Remitent dels SMS
Remitent dels correus 

· Personalitza l’aspecte de la pàgina de visualització

· Logotip de l’empresa: arrossega o carrega el logotip 
· Color del text
· Color de fons
· Color del text del botó 
· Color de fons del botó

· Vista prèvia a la dreta de la finestra.
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Inici

Patrons disponibles

Openum Email: correu electrònic amb un enllaç a la pàgina web on podran veure’s 
els documents.
Openum SMS: SMS amb un enllaç a la pàgina web on podran veure’s els documents.

Idioma de la plataforma: Castellà, català, anglès, francès, portuguès, àrab.

Usuari
- Suport: enllaç a la web de suport
- Comprar crèdits
- Sortir

Nou patró
Crea el teu propi patró amb 
opcions bàsiques o avançades. 

- Descarregar manual
- Comprar crèdits

Crèdits

Menú lateral:
- Nou enviament
- Llistat d’enviaments
- Gestió dels patrons
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1. Selecciona un patró

Nou enviament
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Nou enviament

Afegeix documents PDF per enviar

2. Afegeix documents
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Nou enviament

3. Afegeix referència i destinatari/s

Afegeix un nivell addicional de seguretat, agregant un 
codi d’accés a cada destinatari per poder obrir el 
document. 
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Nou enviament

Des d’aquí pots modificar fàcilment: 

1. El patró seleccionat. 

2. Els documents a enviar: si necessites canviar el PDF, pots 
fer-ho ara. 

3. Referència i destinatari/s: l’identificador de l’enviament i 
destinatari/s. 

4. Resum i enviar
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Llistat d’enviaments 

Aquesta és la llista amb tots els enviaments, estats i detalls

Filtres de cerca
• ID de l’enviament 
• Patrons
• Estat: Totes / Nova / Pendent / Visualitzat / Expirat / 

Error / Cancel·lat
• Data: Hores/filtre rang de dates

Detalls de l’enviament
• ID de l’enviament
• Dades del destinatari
• Data d’enviament
• Data de venciment
• Documents: els documents originals 

adjuntats en PDF. Un cop oberts 
s’afegiran a l’evidència documental.

• Accions

Estat de l’enviament
• Visualitzat
• En curs
• Error o cancel·lat
• Cancel·lat
• Expirat

Exportar
Exporta la llista d’enviaments en format CSV

Filtres de cerca
ID de l’enviament  Patrons Estat Data

Nou enviament Exportar
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Gestió dels patrons

ID:  número d’identificació assignat al document
Nom del patró: el nom que assignis al patró
Empresa: nom de l’empresa remitent
Temps d’expiració: temps restant per obrir el document
Idioma: idioma de la plantilla (Castellà, anglès, català, francès, portuguès, àrab)
Accions:    Detalls               Duplicar patró amb opcions bàsiques            Duplicar patró amb opcions avançades             Nou enviament Descarregar codi font Desactivar

Realitza accions sobre els patrons existents i crea Nou patró amb opcions bàsiques o avançades
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Gestió patrons

1. Dades bàsiques

• Nom del patró: dona-li un nom i diferencia’l un de l’altre

• Nom de l’empresa o del contacte

• CIF de l’empresa

• Idioma dels enviaments
· Castellà, català, anglès, francès, portuguès, àrab

• Idioma del document d’evidències
· Castellà, català, anglès, francès, portuguès, àrab

• Remitents
· Nom o mòbil del remitent dels SMS
· Remitent dels correus

• Temps fins que expira la visualització

• Personalitza l’aspecte de la pàgina de visualització

· Logotip de l’empresa: puja’l o arrossega i solta
· Color del text
· Color de fons
· Color de text del botó
· Color de fons del botó

· Vista prèvia a la dreta de la finestra
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Gestió patrons

Com vols avisar als destinataris?

Avisar per SMS: afegeix el número de telèfon del remitent i escriu el text del 
missatge fent ús de les etiquetes disponibles. 

Avisar per correu electrònic: afegeix el Nom del remitent (si el deixes buit 
s’utilitza el valor per defecte indicat al pas 1. Dades bàsiques / Nom de l’empresa o 
del contacte). Escriu el Text personalitzable del correu fent ús de les etiquetes 
disponibles i l’Assumpte del correu. 

Ambdues opcions poden enviar-se certificades. 

2. Com avisem als destinataris
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Gestió patrons

Vols enviar recordatoris i notificacions?

Gestió de recordatoris

Selecciona una o varies de les opcions següents:

Recordar al cap d’1 dia
Recordar a meitat del termini
Recordar 1 dia abans d’expirar

Gestió de notificacions

Selecciona una o varies de les opcions següents:

Procés finalitzat correctament
Procés finalitzat amb errors
Procés expirat

3. Recordatoris i notificacions
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Gestió patrons

Comprova totes les opcions i modifica-les si és 
necessari

Dades bàsiques

Personalització de la imatge

Com avisem els destinataris

Notificacions

Recordatoris

4. Resum i guardar
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Què rep el destinatari?

El destinatari rep un SMS / Correu electrònic certificat.
Clica a l’enllaç / Veure documents i és redirigit a la web on podrà revisar 
els documents. 

Tant el  SMS / Correu electrònic com la pàgina de visualització es poden 
personalitzar amb els colors seleccionats per l’empresa. 

1. El destinatari rep un correu electrònic amb un 
enllaç a la pàgina de visualització
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2. Codi d'accés

L'emissor configura, si així ho 
decideix,  l’enviament per tal que  
el destinatari introdueixi el codi 
d’accés que li ha comunicat per 
una altra via. Aquest pas aporta un 
nivell extra de seguretat. 

Un cop introdueix el codi, clica a 
“Veure documents”. 

Què rep el destinatari?
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3. Pàgina de visualització

Què rep el destinatari?
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4. Correu electrònic de confirmació d’obertura

Els destinataris reben un correu electrònic certificat que 
prova que el document s’ha obert.

S’adjunta al correu electrònic l’evidència documental. 

Què rep el destinatari?



Manual Back Office

20

Què rep l’empresa?

L’estat i els detalls de l’enviament

Estat de l’enviament

• Visualitzat
• En curs
• Error o cancel·lat
• Cancel·lat
• Expirat

Documents

Fes clic a la icona “Tots els documents” per 
accedir a:

· Documents originals
· Documents visualitzats
· Documents d’evidències
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Documents

Mostra de la primera pàgina dels documents:

• Evidència documental
• Documents visualitzats

Tots els documents són custodiats a Lleida.net durant 5 
anys.

Evidència documental Document visualització
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