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L'Ajuntament de Palma contempla com una de les seves actuacions
més significatives, el desenvolupament del Pla de Rehabilitació
Integral a les barriades de La Soledat i el Polígon de Llevant.

L'objectiu d'aquest pla és aconseguir que els barris tenguin unes
bones condicions quant a habitatges, que estiguin ben comunicats,
amb unes infraestructures suficients i una societat civil articulada,
forta i solidària.

En desembre de 2003, l'Ajuntament va encarregar al Consorci
RIBA la coordinació del Pla Integral que contempla, entre d'altres
actuacions, el desenvolupament d'accions en l'àmbit econòmic,
laboral, formatiu i ocupacional, en coordinació absoluta amb
l'IMFOF.

És en aquest context on hem d'emmarcar el Programa Econòmic
i Laboral, que té com a finalitat l'impuls d'una sèrie d'activitats per
tal d'aconseguir la dinamització econòmica i laboral a través de
les noves tecnologies (TIC).

Les TIC han esdevingut un nou filó d'ocupació i de promoció de
l'activitat econòmica, i representen un sector sobre el qual és
necessari incidir per tal de minvar el dèficit existent en matèria
laboral, formativa i empresarial de la zona.

Una de les primeres eines informatives i de treball que volem posar
a l'abast de la ciutadania és la GUIA BÀSICA D'INTERNET PER
A LA PETITA EMPRESA, entesa com un element de divulgació
de la societat del coneixement, basada en la informació i la
comunicació.

Aquesta guia intenta donar resposta als dubtes més freqüents dels
empresaris i empresàries, amb l'objectiu de conscienciar i motivar
la utilització de les noves tecnologies en la gestió d'una empresa,
a més de donar a conèixer d'una manera entenedora què és Internet,
la utilitat que té i en què consisteix el procés d'elaboració d'una
web i els serveis que se'n deriven. Tot això perquè l'empresari@,
amb la informació rebuda, pugui decidir què es el millor per a la
seva empresa.

Catalina Cirer Adrover
Batlessa de Palma
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Introducció
La principal finalitat
d 'aquesta  gu ia  és
apropar Internet a les
PIME amb l'objectiu de:

Pàg. 04

Aprendre a descobrir què pot
fer Internet per la meva
empresa i saber descobrir
quines són les nostres
necessitats reals.

Motivar la utilització d'Internet
com un mit jà  més de
promoció, com un mitjà per
donar-se a conèixer a la resta
d e l  m ó n :  O B R I R
FRONTERES.

En definitiva, apropar de forma
fàcil i amena el món de les
noves tecnologies i treure'n
benefici.

Tot el món, sense restriccions, cerca i demanda
informació, n'ofereix, es diverteix, es comunica. Sense
límits d'horari, sense límits geogràfics. Milions de persones
connectades 24 hores al dia, 365 dies l'any.

"Internet és una xarxa d'àmbit
mundial, d'accés lliure"

1.
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Internet és una xarxa de xarxes a escala mundial de milions
d'equips informàtics que es comuniquen mitjançant un
llenguatge comú, milions de computadores es connecten
entre si, per compartir informació i per permetre la
comunicació entre persones a tot el món.

A través d'Internet podem realitzar moltes activitats com
enviar correus electrònics, llegir notícies en línia, publicar
i descarregar arxius... i fins i tot realitzar negocis.

Avui en dia Internet
permet unir a través d'un
sol mitjà tot tipus de
gestions i operacions,
estalviant temps. En
aquesta guia es pretén
re f l ec t ir  l a  ut i l i t a t
d'Internet en tots els seus
àmbits.

Definició d’Internet
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2.1.

2. Què és i per a què em serveix Internet?

Simplement amb un ordinador i una connexió a una xarxa
telefònica, podem tenir accés a Internet i altres serveis
que es deriven del seu ús com el correu electrònic, la
videoconferència...



És una tecnologia que
converteix la  línia
telefònica en una línia
de dades d'alta velocitat.
L'usuari pot parlar per
telèfon alhora que està
connectat a Internet.
Actualment és el més
comú.

A ques ta connex i ó
utilitza el mateix cable
coaxial que l'usat per a
la TV per transmetre les
dades, i a més és
bastant ràpida.

Més informació:

Termes relacionats:
Vegeu glossari (Pág. 17)

Comparativa de preus
ADSL:
www.adslzone.net/
comparativa.html

Evolució mensual línies
ADSL últim any:
www.internautas.org/
html/3463.html

Observatori Balear de la
Societat de la Informació:
Indicadors 2005. e-Llars
i e-Empreses a les Illes
Balears estratificat per
zones:
www.ibit.org/home/
difusion/publicaciones.php

Gràfic de l'evolució mensual
d'instal·lació de línies ADSL a Espanya.

És la més bàsica. Per
accedir a Internet és
necessari tenir una línia
de telèfon (la mateixa
que usam per parlar) i
un mòdem, però són
molt lentes.
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2.2.Tipus de connexions
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"Internet trabaja para nosotros las 24 del día los
365 del año sin excepción."
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2.3.
Per a què
em serveix Internet?

Gestió de l'empresa

Entitats financeres

Proveïdors/clients

Compres/vendes

Intercanvi informació

Administracions públiques

Internet

En definitiva, a través d'Internet la comunicació que s'obté, ja
sigui com a publicitat, relació amb clients, proveïdors, treballadors
i/o empleats és molt ràpida i efectiva independentment del lloc
on ens trobem.

Saber utilitzar Internet professionalitza el meu
negoci, m'estalvia temps i modernitza la meva
empresa.

Automatització processos administratius

2. Què és i per a què em serveix Internet?



Tipus  d 'accés:
Web mail :  e s pot
gestionar el correu a través
d'una pàgina web sense
necessitat d'instal·lar cap
programa addicional.
Existeixen multitud de
llocs a Internet que
ofereixen de forma gratuïta
l'esmentat servei.

POP3: gestió de correu
des del nostre ordinador
a través d'un programa
especí f ic  (Exemple :
O u t l o o k  E xp r e s s ,
Thunderbird).
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2.4. Què és el
correu electrònic? tipus

Correu electrònic. Email.
Mitjà per transmetre informació entre dos ordinadors.
La utilitat més important és la tramesa de missatges
entre persones.

Permet:

* Màxima fiabilitat.
* Més ràpid i eficaç.
* Sense retards ni pèrdues
de missatges.
* Seguretat a l'hora de
protegir-nos de virus i de
correu no desitjat.
* Un major nombre d'adreces
de correu.
* Espai "il·limitat" a l'hora
d'emmagatzemar els nostres
correus.
* Professionalitat: disposar
d'un compte de correu amb
el nom de la nostra empresa
ens diferencia de la nostra
competència.

Avantatges d'un servei
de pagament davant un
de gratuït:

Trametre un mateix
missatge a mol tes
persones, incloure text,
veu, vídeo o gràfics,
enviar missatges de forma
automàtica des d'un
ordinador...

2. Què és i per a què em serveix Internet?
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2.5.
Com puc vendre/comprar
per Internet?

1

2

L'E-commerce (Comerç Electrònic) és la compra i venda
de béns i serveis a través de la xarxa mundial d'Internet.

Bàsicament existeixen dues formes de vendre per Internet:

Realitzant comandes on-line, utilitzant el que es diu carret
de la compra. Durant la navegació anam seleccionant els
productes que desitjam comprar i es van acumulant en una
espècie de carret de la compra virtual. Posteriorment i una
vegada finalitzada la selecció, es realitza la compra/venda
en línia.

Petició directa a través d'un formulari, que posteriorment
gestionarem. En aquest cas es fa una comanda omplint les
dades en un formulari, que es rep més endavant, per a la
seva gestió, per part del comprador/venedor en les condicions
que s'indiquin a l'esmentat formulari.

Formes de pagament:
* Targeta de crèdit o TPV virtual, normalment el nostre
banc ens pot oferir aquest servei.
* A través d'una transferència bancària, una vegada
confirmada es procedirà a la venda/compra del producte.
* Contra reembossament, una vegada que es rep el producte.

Consells per a una compra segura:
Les dades del comerç sempre han d'estar a la vista.
El procés de tramesa ha de ser molt clar, inclosos els costs.
Mai enviar per correu electrònic el número de targeta o qualsevol
clau d'aquesta.
Ha de ser un lloc de confiança, conegut al sector.
Exigir imatges del producte que pensam adquirir, almenys quan
sigui rellevant.
Exigir informació detallada i clara sobre els preus.
Exigir informació sobre les condicions de garantia i devolució.

2. Què és i per a què em serveix Internet?



Quan realitzem operacions delicades a Internet (compra/venda,
operacions bancàries...) ens hem de cerciorar que som davant
una pàgina web segura, una forma senzilla de comprovar-
ho és:

Que l'adreça del web comenci per  "https…". Ens hem de
fixar en la barra d'adreces del nostre navegador, ja que
normalment no apareixerà fins que hàgim navegat a través
del web i vulguem fer una operació delicada.
Aquest protocol de seguretat és utilitzat per entitats bancàries,
botigues en línia, i qualsevol tipus de servei que requereixi
la  tramesa de dades personals o contrasenyes.

Que a la part inferior dreta del nostre navegador aparegui un
pany com aquest:

FIRMA DIGITAL

Què és?
Informació xifrada que identifica l'autor d'un document
electrònic i n'autentifica la identitat.
La firma digital permet identificar de forma unívoca la
persona/usuari com si es tractàs del seu propi DNI.
Per a què serveix?
Igual com les firmes comunes en paper, l'objectiu de les
firmes digitals és garantir que la persona que envia el missatge
és realment qui diu ser. Assegura el tràfic comercial i
administratiu a Internet.
Què hi puc fer?
Intercanviar missatges electrònics amb validesa legal, realitzar
tràmits de forma segura amb l'Administració pública a través
d'Internet, comprar de forma segura...
Com obtenir una firma digital?
Per aconseguir la firma digital a Espanya cal sol·licitar un
certificat d'usuari a través de la web de la Fábrica Nacional
de Moneda: www.cert.fnmt.es/clase2/iniciomain.htm o bé
a través de la Agencia de Certificación Electrónica: www.ace.es

*

*
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2.6. Seguretat. firma digital
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3.1.

Jo no
necessit
Internet

Internet és una realitat, el seu ús
és massiu i cada vegada més les
persones l'utilitzen per facilitar la
seva vida. En estar a Internet estic
disponible per a milions de
persones que a diari cerquen
solucions a les seves necessitats.

Dir que Internet no és segura, és
generalitzar. Com qualsevol altra
forma de fer negoci, té els seus
pros i els seus contres. Existeixen
múltiples mecanismes per fer una
pàgina web segura i només el seu
mal ús pot perjudicar-nos.

No és
segura

És molt
difícil

Des d'un punt de vista purament
d ' usab i l i t a t ,  Int ernet  és
relativament senzilla i intuïtiva,
però quan volem tenir una
presència eficient a Internet,
llavors és quan hem d'acudir a
professionals que ens ajudaran a
treure el màxim partit als nostres
projectes web.

Pors/Causes
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3.2.
Professionals del mitjà.
A qui acudir?

Els estudis de disseny web o consultories d'Internet, són
empreses dedicades de forma professional al disseny web,
amb totes les seves variants, des de la creació fins a la
promoció d'una pàgina web.

Coneixen perfectament el mitjà, els seus avantatges i com
estar situat en les millors posicions en cercadors.

Consells per dur a terme
un projecte professional:

1. Identificar l'objectiu del 
web.

2. A quin públic objectiu es
vol arribar.

3. Sospesar la inversió que
es vol realitzar per al 
desenvolupament web.

4. Cercar el professional 
adequat i qualificat.

5. Exigir un pressupost 
detallat.

6. Informar-se de terminis 
de realització.

7. Definir actualitzacions
posteriors de la web.

Tothom sap fer fotografies, només un professional en traurà el
màxim partit.

Serveis que se'n deriven:

* Disseny de pàgines web.
* Registre de dominis i 

allotjaments web. (Vegeu
glossari, pàg. 14).

* Estudis de mercat sobre
competència a Internet.

* Desenvolupament de test
d'usabilitat d'usuaris.

* Millora de resultats de la
seva web a Internet.

* Creació de noves 
solucions adaptades a 
cada projecte en funció 
de cada client o empresa.
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3.3.
Avantatges d’Internet
per a les pimes

Comerç líder en la venda
de motocicletes.

Objectiu: desenvolupament
de pàgina web per captar
nous clients.

Immobiliària d'àmbit local.

Objectiu: desenvolupament
de pàgina web acte
actualitzable per mostrar en
línia el catàleg complet
d'immobles.

Solució:
Analitzar mercat a Internet.
Desenvolupar projecte i tests
d'usabilitat.
Llançament on-line i off-line.
Promoció a cercadors.

Resultat:

Augment de vendes a la
botiga física.
Obertura d'un nou canal
d'informació/venda obert les
24 hores del dia.
Modernització dels serveis
que s'ofereixen.
Possibilitat de mostrar
informació més àmplia sense
necessitat de fer catàlegs
costosos.

Solució:
Desenvolupament de web
dinámica que permeti
actualitzar al client els
continguts de forma ràpida i
eficaç
Programació adequada per als
cercadors.
Resultat:

Estalvi de tràmits
administratius.
Estalvi en publicitat, alhora
que anivella oportunitats
entre empreses grans i
petites.
Resultats controlables.
Tothora es pot conèixer el
nombre de persones que
accedeixen a la web.

Gràficament, a través de 2 exemples, veurem millor els
avantatges d'Internet per a la meva empresa:

3. Com i per a què la meva pròpia pàgina web?



Hosting (Allotjament web)
És un servei que proporciona l'espai necessari per allotjar la
nostra pàgina web a Internet. A través d'uns servidors amb
connexions permanents i fiables a Internet, la nostra web serà
accessible a qualsevol internauta de qualsevol part del món les
24 hores del dia.

Un allotjament ha de ser professional ja que d'això depèn
l'estabilitat de la nostra web. A més, proporcionen dades molt
valuoses de la web com poden ser les estadístiques de visitants.

1r Accedir a la pàgina web
www.red.es

2n A la mateixa portada hi ha una
opció que ens indica
"serveis/dominis" amb un camp de
formulari buit.

3r A l'esmentat camp introduïm el
nom que desitjam comprovar, tot
en minúscules i sense accents.
Exemple "lavostraempresa".

4r Feim clic damunt el botó "cerca"
i apareixerà una pàgina on
s'indicarà si el nostre domini és
lliure.

... pots
comprovar
si el teu
domini està
disponible?

Sabies
què...

www. lavostraempresa .es
Inicials de "world
wide web".
Identifica l'accés a
una pàgina web

Nom, marca o denominació
identificativa del titular de la
pàgina web

Defineix sector o
activitat (.com) o
localització
geogràfica (.es)

domini
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3.4.www.lavostraempresa.es
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3.5.
Consells de màrqueting
a Internet
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Enllaçar amb totes les pàgines relacionades amb la nostra
empresa.

Donar una cosa gratis. Als internautes els encanten les
coses gratis. Si hi ha una cosa gratuïta a la nostra pàgina

n'augmentarà la popularitat. Un descompte,
un catàleg...

Publicitar el web  a pàgines molt visitades
(cercadors, diaris electrònics, fòrums...)

Incloure l'adreça de la pàgina web  i
la del correu electrònic a tota la papereria
i publicitat de l'empresa.

Potenciar la xarxa d'amics i
contactes, indicar que tenim web i
que des d'allà poden saber més del
nostre negoci.

Actualitzar  de tant en tant els
continguts, fer que sigui un web
viu i motivi al visitant a tornar-
hi a entrar.

Oferir un formulari de
contacte des del web que ens
permeti captar els correus

electrònics de qui l'ompli.
Posteriorment, de forma periòdica enviarem

informació de la nostra empresa.

Perquè la nostra empresa sigui més visible, a la
xarxa:

3. Com i per a què la meva pròpia pàgina web?
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3.6.Quan veuré els resultats
de la meva inversió?

Aquí és on hem d'aturar-nos una mica, mirar enrere i veure
que gràcies a la demanda que segur que hem tingut, s'ha
anat consolidant la nostra presència a Internet, ja que és a
mitjà-llarg termini quan s'aconsegueix la rendibilitat, i a més
haurem aconseguit millorar el servei als nostres clients.

A curt termini aconseguim donar una imatge de modernitat
als nostres clients, els quals per curiositat entraran a veure
el nostre web; si el que veuen els agrada, ens recomanaran
a altres persones. També amplia els nostres serveis de forma
professional.

La imatge que es donarà és d'una empresa responsable,
respectable i fiable. Per tant seran més els qui confiïn en els
nostres serveis, i en conseqüència els demanin més.
Si el web està correctament optimitzat per a Internet,
aconseguirà aparèixer en nombroses recerques que reportaran
visites addicionals i possibles clients.

Curt termini: Imatge de modernitat

Mitjà termini: Fiabilitat

Llarg termini: Molts més clients

3. Com i per a què la meva pròpia pàgina web?



4. Glossari
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Conjunt d'estàndards per a xarxes sense fil,
per a l'accés a Internet sense cables.

Cercador: Eina que permet cercar continguts a Internet.

Firewall: (Tallafocs). Solució informàtica que permet
protegir una xarxa privada d'intrusos des
d'Internet.

FTP: Protocol que permet copiar, rebatejar o
esborrar arxius d'una màquina a una altra
a Internet.

Link: (Enllaç). Enllaç d'hipertext per saltar d'una
informació a l'altra a Internet.

HTML: Llenguatge usat per crear pàgines web. Els
navegadors interpreten aquest codi per
mostrar una web.

Routers: (Encaminador). Dispositiu de caràcter
independent a l'equip del client que permet
connectar-se a Internet sense necessitat
d'instal·lació prèvia.

Servidor: Sistema que està connectat permanentment
a Internet i que ofereix accés o algun tipus
de servei: pàgines web, directoris de FTP,
correu...

SPAM: Missatge de correu electrònic no sol·licitat
enviat a moltes persones.

URL: Adreça electrònica. Exemple: www.imfof.es
VIRUS: Petits programes informàtics que tenen la

capacitat d'autoreplicar-se i parasitar altres
programes provocant algun dany o molèstia.

Wi fi:



Títol Enllaç
Agencia Tributaria www.aeat.es

Ayuntamiento de Palma www.palmademallorca.es

Boletín Oficial del Estado www.boe.es

Butlletí Oficial de les Illes
Balears

boib.caib.es

Cambra de Comerç de Mallorca,
Eivissa i Formentera

www.cambresbalears.com

Dirección General de Política
de la PYME

www.ipyme.org

Govern de les Illes Balears www.caib.es

Instituto de Credito Oficial (ICO) www.ico.es

Institut de Formació, Ocupació
i Foment

www.imfof.es

Instituto Nacional de Empleo www.inem.es

Oficina Española de Patentes y
Marcas

www.oepm.es

Portal del Ciudadano www.administracion.es

Servei d'Ocupació de les Illes
Balears

www.soib.es

Seguridad Social www.seg-social.es
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5.Enllaços d’interès
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