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Manual Usuari Bàsic

SISTEMA D’INFORMACIÓ UNEIX



 Accedir a Uneix a través del web http://uneix.gencat.cat
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INICI DE SESSIÓ

 Registrar-se amb el 
nom d’usuari i la 
contrasenya

http://uneix.gencat.cat/


3

 Conté informació tancada i validada.
 Dades estables. Es realitza la càrrega d’informació 

un cop l’any.
 Últimes dades disponibles  veure el calendari de 

recepció de la informació.

PROJECTE UNIVERSITATS
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CALENDARI DE RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ

 L’usuari bàsic tindrà les dades disponibles 6 mesos 
després de la recepció dels darrers fitxers.
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CONTINGUTS D’AQUESTA GUIA:

 Manual express: guia ràpida que conté les funcionalitats
de MicroWeb que considerem més importants o més útils.

 Manual extens: guia detallada de MicroWeb. Recorre tots
els menús i les seves opcions.

CONTINGUTS
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Manual Express

1. Canviar l’idioma 9
2. Canviar el nombre de files i columnes a mostrar per defecte 10
3. Mostrar el nombre de files i columnes d’un informe 11
4. Activar el paginat d’informe 12
5. Combinar o separar cel·les 13
6. Exportar un informe 14

ÍNDEX DE CONTINGUTS
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Manual extens
1. Vista pantalla principal 16
2. Continguts carpetes UNEIX 17
3. Menú Preferències 18-24

• Canvi de contrasenya 23
4. Icones de navegació 25
5. Vista de continguts de les carpetes. Ruta i ubicació 26
6. Vista d’informe – Quadrícula 27
7. Vista d’informe – Gràfic 28
8. Opcions d’informe 29-32

• Menú Inici 29
• Menú Eines 30
• Menú Dades 31
• Menú Quadrícula 32

9. Combinar capçaleres 33
10. Paginat d’informe 34
11. Tancar sessió 35

ÍNDEX DE CONTINGUTS
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MANUAL EXPRESS

Funcionalitats més útils
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CANVI D’IDIOMA

Menú Preferències  General

1.- Per canviar l’idioma de la interfície anar a:
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FILES I COLUMNES

Menú Preferències  Visualització de la quadrícula

2.- Per canviar el nombre de files i columnes a visualitzar 
en els informes:
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FILES I COLUMNES

Dins de l’informe: 
Menú Eines  Barra d’informe

3.- Per mostrar el nombre de files i columnes de l’informe:

Si està activat es mostra el nombre 
de files i columnes de l’informe

Exemple:
Mostra el nombre de files i columnes que té 
l’informe, ens diu quines estem veient i ens 

permet moure per les diferents pàgines
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PAGINAT D’INFORME

4.- Per activar el paginat d’informe:
Si està activat es mostren els 

desplegables de l’eix de paginació

Dins de l’informe: 
Menú Eines  Eix de paginació

En aquest moment estem veient les 
dades de l’informe filtrades per la Branca 

de Ciències Socials i Jurídiques

Podem veure la 
matrícula d’homes i 
dones per separat

Podem filtrar l’informe 
per qualsevol estudi de la 

Branca seleccionada

Exemple:
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COMBINAR CAPÇALERES

5.- Combinar o separar les cel·les en files i columnes: és útil si 
s’han d’exportar les dades a Excel per treballar amb elles.

Dins de l’informe: 
Menú Quadrícula  Combinar capçaleres (icones)

Exemple:

Combinar capçaleres de 
les files o les columnes. 

Capçaleres de les files combinades Capçaleres de les files NO combinades 
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EXPORTAR INFORME

6.- Per exportar un informe:

Dins de l’informe: Menú Inici Exportar

Opcions d’exportació

Menú desplegable
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MANUAL EXTENS

Totes les funcionalitats
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PANTALLA PRINCIPAL

Carpetes 
d’informes

Informes 
consultats 

darrerament

Navegació 
per la web

Ubicació 
actual
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CARPETES D’INFORMES

 Conjunt de carpetes 
amb la informació 
disponible a UNEIX.

 Informes agrupats per 
temàtiques.

 Cada carpeta conté 
diversos informes.

 L’usuari pot consultar 
les dades de la 
manera que li resulti 
més convenient.
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Accés al menú Preferències

PREFERÈNCIES D’USUARI

 Situar el cursor a l’angle superior dret de la pantalla.
 Clicar sobre la fletxa del costat del nom d’usuari.
 Seleccionar «Preferències».
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PREFERÈNCIES D’USUARI

Permet:

• Canviar l’idioma de la interfície.

• Canviar el tema de color dels 
menús i informes.

• Canviar l’estil del text.

• Definir la pàgina d’inici per defecte.

• Altres opcions.

Preferències  General



20

PREFERÈNCIES D’USUARI

Preferències  Visualització de la quadrícula

Permet:

• Definir l’estil per defecte de la 
quadrícula.

• Definir el nombre màxim de files i 
de columnes que es mostren a la 
quadrícula.

• Altres opcions.
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PREFERÈNCIES D’USUARI

Preferències  Visualització del gràfic

Permet:

• Personalitzar els paràmetres 
d’alçada i amplada dels gràfics.
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PREFERÈNCIES D’USUARI

Preferències  Exportar informes

Permet:
• Definir els valors per defecte a 

l’hora d’exportar informes i gràfics.
• Triar el format del fitxer destí 

(HTML, Excel, CSV...).
• Triar què exportar: títol, informació 

de paginació, detalls del filtre...
• Altres opcions.
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PREFERÈNCIES D’USUARI

Preferències  Imprimir informes (PDF)

Permet:
• Definir els valors per defecte a l’hora 

d’imprimir informes en PDF.
• Ajustament a la pàgina i orientació de 

l’informe (vertical/horitzontal).
• Tamany del paper i mides dels marges.
• Editar la capçalera i el peu de pàgina.
• Editar els continguts de la portada.
• Altres opcions.
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PREFERÈNCIES D’USUARI

Preferències  Canviar Contrasenya

Permet canviar la contrasenya antiga per 
una de nova.
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ICONES DE NAVEGACIÓ

Funcionalitats Icones de navegació:

 Obrir el menú desplegable Uneix.
 Tornar a la pantalla anterior o 

següent.
 Veure la ubicació actual.

Dins del menú desplegable UNeix:

 Anar a la pantalla d’Inici.
 Veure l’historial.
 Accedir als informes recents.

Ubicació actual

Icona menú 
desplegable 

UNeix

Fletxa 
per 

obrir el 
menú

Navegar 
endavant/
endarrere

Menú desplegable 
UNeix
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CONTINGUTS DE LES CARPETES
Ubicació actual

Informes continguts 
a la carpeta

Ruta seguida fins a la 
ubicació actual
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VISTA D’INFORME - QUADRÍCULA

 Vista per consultar les dades de l’informe en mode quadrícula

Ubicació de 
l’informe actual

Informes 
continguts a la 

mateixa carpeta

Opcions d’informe

Paginat d’informe

Nom de l’informe 
actual

Informe que 
s’està 

visualitzant
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VISTA D’INFORME - GRÀFIC

 Vista per consultar les dades de l’informe en mode gràfic

Paginat d’informe

Opcions d’informe en mode gràfic

Informes 
continguts a la 

mateixa carpeta

Informe que 
s’està 

visualitzant
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OPCIONS D’INFORME - INICI

Menú desplegable Inici

Menú Inici en icones

Vista de l’informe en 
mode quadrícula

Vista de l’informe en 
mode gràfic

Vista de l’informe en mode 
quadrícula i gràfic

Opcions 
d’exportació

Exportar l’informe Menú desplegable

Imprimir l’informe en PDF

Mode pantalla completa. No 
es visualitzen els menús 

superiors ni la columna de 
l’esquerra

Vista de l’informe en mode 
quadrícula, gràfic o combinat

Imprimir

Exportar

Exportar 
en PDF Vista de 

pantalla 
completa

Desfer / 
Refer
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OPCIONS D’INFORME - EINES

Menú desplegable Eines

Menú Eines en icones

Si està activat es mostren els 
desplegables de l’eix de 

paginació

Si està activat es mostren els informes 
relacionats a la columna de l’esquerra 

Si està activat es mostra el nombre de 
files i columnes de l’informe

Opcions de l’Informe:
- Combinar o bloquejar els 

encapçalaments de files i columnes
- Veure les dades en mode indentat
- Mostrar els rangs (alternança de colors 

a les files per facilitar la visualització de 
les dades)

- Ocultar els valors nuls o zeros
- Obrir en pantalla completa per defecte

Finestra 
d’opcions

Vista de l’informe en mode 
quadrícula, gràfic o combinat

Mostrar 
informes 

relacionats

Mostrar 
eix de 

paginació

Opcions 
d’informe

Desfer / 
Refer

Detalls 
d’informe



31

OPCIONS D’INFORME - DADES

Menú desplegable Dades

Menú Dades en icones

Ocultar els valors nuls i 
zeros a la quadrícula

Mostrar valors per defecte 
del paginat Actualitzar les dades de 

l’informe

Vista de l’informe en 
mode quadrícula, gràfic o 

combinat

Ocultar 
valors nuls  

o zeros

Actualitzar les dades 
de l’informe

Desfer / 
Refer

Intercanviar files 
i columnes
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OPCIONS D’INFORME - QUADRÍCULA

Menú Quadrícula en icones

Desfer / 
Refer

Vista de l’informe en 
mode quadrícula, en 

mode gràfic o 
combinat

Format de quadrícula 
usada per visualitzar 

les dades. Per a canviar 
l’estil de la taula

Mostrar els rangs 
(alternança de 

colors a les files 
per facilitar la 

visualització de 
les dades)

Combinar les 
capçaleres de les 

files o les columnes

Bloquejar les 
capçaleres de les 

files o les 
columnes

Ajustar l’informe a 
les dades o a 

l’amplada de la 
finestra



 La opció de combinar o separar les cel·les en files i 
columnes és útil, per exemple, si s’han d’exportar les dades 
a Excel per treballar amb elles.

 Exemple:
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FUNCIONALITAT: COMBINAR CAPÇALERES

Combinar 
capçaleres de 
les files o les 

columnes. 

Capçaleres de les files combinades Capçaleres de les files NO combinades 
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FUNCIONALITAT: PAGINAT D’INFORME

 Mitjançant els desplegables del paginat podem veure un 
mateix informe filtrat per cadascuna de les categories dels 
atributs que hi apareixen.

 Exemple:
En aquest moment estem veient les 
dades de l’informe filtrades per la 

Branca de Ciències Socials i Jurídiques

Podem veure la 
matrícula 

d’homes i dones 
per separat

Podem filtrar 
l’informe per 

qualsevol estudi 
de la Branca 
seleccionada

El paginat s’activa a través del menú Eines  Eix de paginació
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TANCAR SESSIÓ

Per sortir de la sessió:

 Menú desplegable adjacent al 
nom d’usuari.

 Clicar sobre la fletxeta.
 Seleccionar «Sortir de la sessió».
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FI DEL MANUAL

Esperem que us sigui útil!
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