
MANUAL BÀSIC PER PODER SEGUIR ARXIVANT I
FENT GESTIÓ DOCUMENTAL DES DE CASA DURANT

LA FASE DE CONFINAMENT PER L’EPIDÈMIA DE
COVID-19

QUÈ ÉS EL TELETREBALL,
COM FER-HO?

Arxius en estat d’alerta? Don’t panic! https://arxivers.com/indicacions-per-
als-arxius-en-estat-dalerta-dont-panic/

Teletreball. No sempre és fàcil, et proposem algunes pautes sobre com
organitzar-te https://arxivers.com/recomanacions-per-teletreballar-

correctament/

EINES DE TREBALL REMOT

Garanteix la connexió amb els teus companys de treball o personal superior per via
telefònica o canals telemàtics. Utilitza un compte de correu electrònic corporatiu per a les

tasques i comunicacions de feina. Fes servir el teu correu electrònic propi només quan sigui
estrictament necessari

AnyDesk: per connectar-se a un
ordinador de treball de forma remota

Citrix Workspace: per connectar-se a
un entorn privat de treball de forma
remota. El seu ús depèn de si està
implantat a l’organització de torn.

Hangouts de Google: un compte de
google gratuït permet reunions amb
aquesta eina de fins a 10 persones (25
per a comptes de Google Suite).

TEAMS de Microsoft: xat gratuït i
capacitats de treball col·laboratiu.
Algunes empreses tenen comptes
institucionals per a reunions de treball
que tenen possibilitats més extenses.

Skype: plataforma de videoconferència
gratuïta.

Jitsi: plataforma de videoconferència
gratuïta

Slack: plataforma de missatgeria que
també admet trucades de vídeo i àudio.

WebEx: un compte personal gratuït
permet reunions il·limitades de
qualsevol mida. Plataforma usada per a
webinars i formació on-line.

Zoom: un compte personal gratuït
permet reunions il·limitades d’un en un
i sessions en grup de 40 minuts. Algunes
empreses tenen comptes institucionals
per a reunions de treball que tenen
possibilitats més extenses.

Whatsapp: plataforma de missatgeria
que també admet trucades de vídeo i
àudio. Permet la creació de grups per a
tractat temes concrets o de comú
interès.

Instagram: plataforma que et permet
fer vídeos i difondre imatges, activitats o
comentaris.

Telegram: plataforma utilitzada per
difondre continguts en grups àmplis de
persones i en privat.


