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Introducció
UBForms és un servei de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ATIC), amb el qual podeu
construir i gestionar formularis web.
Podeu trobar tota la informació del servei a https://www.ub.edu/ubforms/.

Com començar a utilitzar UBForms
Com puc identificar-me?
Per identificar-vos dintre de l’aplicació, aneu a https://www.ub.edu/ubforms/.

Com puc sortir de l’aplicació?
Feu clic a Surt per sortir de l’aplicació.
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Com puc modificar les meves dades?
Els usuaris del servei podeu modificar les vostres dades i d’accés: unitat responsable, nom i cognoms, adreça de
correu electrònic, contrasenya d’accés, preferències lingüístiques i fus horari.
Per modificar les dades d’usuari, heu de seguir l’enllaç que apareix a la barra d’eines amb el missatge «Hola El Teu
nom d’usuari» i fer clic a la pestanya Edita. Un cop heu modificat les dades del formulari, deseu els canvis clicant a
Desa.
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Idioma de la interfície d’administració
Per defecte l’idioma és el català, però s’ha de tenir present que potser hi ha apartats que no estan totalment
traduïts i poden aparèixer en anglès.
L’usuari pot triar l’idioma de la interfície (veure apartat “Com puc modificar les meves dades “).

He oblidat el nom d’usuari i/o la contrasenya
Si heu oblidat el nom d’usuari i/o la contrasenya per accedir al servei, podeu sol·licitar una contrasenya nova. Per
fer-ho, feu clic a l’enllaç Demana una contrasenya nova.

L’enllaç us portarà a una pantalla en què el sistema us demana el nom d’usuari o bé l’adreça de correu. Si l’adreça
de correu correspon a un usuari del sistema, rebreu un correu electrònic amb les indicacions per accedir al
sistema i canviar la contrasenya.

La barra de menú
Quan accediu al servei, apareix una pantalla en què, a la part superior, hi ha una barra negra horitzontal: és la
barra de menú. Conté els elements següents:
: correspon a l’inici. Porta a la pàgina d’inici, on hi ha tota la informació i la documentació del servei.
: enllaça amb la pantalla per administrar tots els formularis.
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: és l’accés al perfil de l’usuari. Hi podeu consultar i modificar dades del perfil, com la
contrasenya d’accés.
: us desconnecta del servei UBForms.

Formularis
Què és un formulari?
Un formulari consta d’un conjunt de camps per recollir dades. És molt útil per fer enquestes i formularis digitals.
Els camps que alberga un formulari poden ser, entre d’altres, Nom (que ha d’emplenar-se amb un nom personal) i
Data de naixement (que només accepta una data vàlida).

Els formularis del servei UBForms
Cada formulari es pot construir amb una eina drag and drop (‘arrossega i deixa anar’) per crear-ne els camps i les
validacions. Les dades recollides pel formulari es poden consultar i descarregar en fitxer, i se’n poden rebre els
resultats per correu electrònic.
El formulari també s’encarrega de detectar que qui l’usa sigui un humà i, per tant, evita l’enviament de dades per
part de robots o programari maliciós.
A més, els formularis que ofereix l’eina són adaptatius: s’adapten a la mida del dispositiu que els mostra
(ordinador sobretaula, tauleta, etc...). També us permet incrustar el formulari al vostre web si no voleu enviar
l’usuari al sistema de formularis de la UB.
A continuació podeu veure un exemple de formulari que es pot construir amb el servei d’UBForms:
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Com puc accedir a l’administració dels meus formularis?
Un cop us hàgiu identificat com a usuaris del sistema, automàticament us redirigeix a l’administració dels vostres
formularis, on en podeu afegir de nous, modificar els existents o esborrar-los. L’opció de menú Els meus
formularis també us porta a la pantalla per administrar els formularis.

Com puc afegir un formulari nou?
El procés d’alta d’un formulari consta de dues fases:
1. Alta de la pàgina que conté el formulari, principalment per afegir el títol de la pàgina, la imatge de
capçalera, etc.
Feu clic a l’enllaç Nou formulari.
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•
•
•
•

•

Llengua: és l’idioma de la pàgina, que per defecte és el català.
Títol: és el títol de la pàgina.
Títol de capçalera: és el títol que apareix sobre la imatge de la capçalera.
Imatge de capçalera: feu-la servir si voleu sobreescriure la imatge per defecte de la capçalera. És útil si
voleu personalitzar la imatge del formulari.
• Peu: és un camp de text lliure que podeu utilitzar per afegir text a sota del formulari. És molt útil si
voleu afegir informació, com per exemple la clàusula de protecció de dades personals, etc.
CSS: s’utilitza per personalitzar el disseny del formulari quan s’utilitza el servei d’incrustació del formulari
(vegeu apartat Com puc alterar el disseny del formulari incrustat al meu lloc web?). Per defecte no s’aplica
al servei general.

Pàgina: 7 de 22

Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Portals Web
UBForms
Manual d’usuari - 3/4/19 14:10:00

2. Configuració del formulari: podeu construir el formulari amb els camps, les validacions i la configuració,
com ara l’enviament de correus electrònics.
Un cop deseu la pàgina, el sistema us porta automàticament a la construcció del formulari, que és ben senzilla:
només cal que arrossegueu els camps de la columna de la dreta i els deixeu anar a la columna de l’esquerra.
Podeu configurar diverses propietats de cada camp fent-hi clic quan sou a la vista prèvia: l’etiqueta que es
mostra, un petit camp de descripció, validacions (si és requerit, nombre màxim de caràcters...).

El sistema també permet enviar els resultats a qualsevol adreça electrònica fent clic a la pestanya Correus
electrònics.

Per cada adreça de correu electrònic que afegiu, podeu configurar les propietats del missatge que s’enviarà: el
títol, el remitent, la plantilla del missatge...
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Si el domini de la adreça de correu electrònic del remitent es diferent a @ub.edu el remitent serà sempre
noreply@ub.edu i s'fegirà l'adreça indicada a la capçalera del correu com a reply-to (adreça resposta)
L’altra pestanya del formulari, Configuració del formulari, deixa configurar opcions avançades, com ara el
missatge de confirmació que es mostra després d’un enviament amb èxit, el destí en enviar el formulari (a la
mateixa pàgina del formulari, a una pàgina nova o a una pàgina externa), el nombre màxim d’enviaments, etc.
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Un cop heu construït el formulari i n’heu configurat els paràmetres, podeu desar els canvis amb el botó Desa.

En aquest moment ja podeu visualitzar el formulari en línia a través de la pestanya Mostra.
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Quina és l’adreça web del meu formulari?
A la pantalla Els meus formularis, el títol del formulari porta al formulari. Així doncs, l’adreça web d’aquest enllaç
correspon a l’adreça web del formulari.
Tots els formularis tenen com a adreça web https://www.ub.edu/ubforms/idioma/idUsuari/titolPagina.
Idioma: llengua de la pàgina (ca: català; es: espanyol; en: anglès).
idUsuari: identifica l’usuari del servei UBForms. Es crea en el moment de donar d’alta el servei.
titolPagina: es construeix a partir del títol de la pàgina del formulari.

Com puc publicar o retirar un formulari?
A la pestanya Edita de qualsevol formulari sempre hi ha un botó per publicar o retirar el formulari.
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Si el formulari està publicat, apareix el botó Retira.

Si el formulari està retirat, apareix el botó Publica.

Com puc descarregar o veure els resultats d’un formulari?
A tots els formularis hi ha la pestanya Resultats, que us permet veure individualment tots els resultats,
descarregar-vos-els en un fitxer Microsoft Excel o CSV (pestanya “Baixa”) o esborrar els resultats (pestanyes
“Esborra tot” i “Esborra per data”

Traduccions. Com puc traduir un formulari?
A tots els formularis hi ha la pestanya Tradueix, que us permet traduir el formulari al català, a l’espanyol o a
l’anglès.
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En afegir una traducció, es crea un nou formulari. Per tant, hi haurà un formulari per a cada llengua que caldrà
configurar, afegir camps, configurar... Per canviar la configuració d’una traducció, esborrar-la, retirar-la, publicarla, cal fer-ho des del la pestanya “tradueix” amb l’operació “edita”

Totes les traduccions del formulari queden relacionades i la pantalla que es publica conté enllaços a les versions
traduïdes
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Traduccions. Com funciona la sincronització?
Es possible sincronitzar les dades d’una traducció (traducció origen) amb la següent traducció (traducció destí) de
manera que al crear una nova traducció tot allò que s’ha indicat en la traducció origen, apareixerà en la traducció
destí.
D’aquesta manera es podem crear traduccions amb els mateixos components de formulari i configuració que la
traducció origen i si es vol, es poden tenir sincronitzats, de manera que els canvis a la traducció origen apareguin
també en la traducció destí.
Les sincronitzacions son sempre per parelles de tipus 1:1, es dir, un origen només pot sincronitzar un destí, així
doncs cal tenir clar el concepte de “traducció origen” i “traducció destí”. Quan es crea una traducció nova, es
busca la primera traducció que tingui marcada la sincronització i que encara no estigui aparellada, així doncs, la
nova traducció és la “traducció destí” i la traducció ja existent on s’ha marcat la sincronització és la “traducció
origen”. Exemple:
•

Partim d’un formulari en català al que li hem marcat la sincronització – traducció origen

•

Creem una traducció en espanyol – traducció destí. Al fer-ho s’ha creat la relació de sincronització catalàespanyol

•

al formulari en espanyol li marquem la sincronització – traducció origen

•

creem la traducció en anglès – traducció destí. Al fer-ho s’ha cret la relació de sincronització espanyolanglès

Quan dos traduccions queden sincronitzades, d’inici, la traducció destí és idèntica a la traducció origen en
aquelles parts que s’han sincronitzat. Després, i mentre duri la sincronització, un canvi en la traducció origen
d’alguna de les parts sincronitzades es reflectirà a la traducció destí. D’aquesta manera si s’han sincronitzat els
components del formulari i per exemple s’afegeix un component nou a la traducció origen, aquest també queda
afegit a la traducció destí.
La relació de sincronització es pot trencar en qualsevol moment treien la configuració de sincronització en la
traducció origen. Quan es trenca la sincronització, la traducció destí queda en el mateix estat de la últma
sincronització, es dir, no es perd cap valor, només desapareix la sincronització.

Traduccions . Com es marca la sincronització en el formulari origen
Des de la tradució Origen, cal anar a l’opció de “configuració del formulari” i desplegar “Localization by Sync”
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Al fer-ho es desplega una llarga llista de propietats que es poden sincronitzar. Totes corresponen a opcions de
configuració del formulari

Exemples:
•

sincronitzar tots els camps del formulari : cal marcar “Synchronize webform components across node
translations”

•

Sincronitzar la configuració dels correus electronics : Cal marcar “Synchronize webform e-mail recipients
across node translations”
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•

Sincronitzar els condicionstls : cal marcar “Conditionals”

Podeu explorar altres opcions o bé combinacions de diferents opcions.

Com puc crear un formulari nou a partir d’un altre ja existents. Clonar
Crear un formulari nou a partir d’una altre ja existent és el que en UBForms es diu “clonar”. Quan es clona un
formulari, s’està creant una còpia del formulari. El formulari resultat de la clonació només és un còpia, no guarda
cap relació amb el formulari a partir del qual s’ha fet la clonació.
Atenció! La clonació no clona les traduccions, de manera que si es clona un formulari que té creades traduccions,
el resultat de la clonació només tindrà un idioma.

Com puc incrustar el meu formulari a un lloc web?
El servei ofereix la possibilitat d’incrustar qualsevol formulari donat d’alta a la plataforma dintre de qualsevol lloc
web extern. Ara bé, s’ha imposat la restricció que només es puguin incrustar en pàgines web que tinguin una
adreça web del tipus www.ub.edu.
A cada formulari, a baix de tot, hi ha els codis necessaris que heu d’afegir al lloc web en què voleu afegir el
formulari. Es tracta bàsicament de copiar i enganxar els codis allà on es demana.

És recomanable que configureu els formularis incrustats per tal que el missatge de confirmació que es mostra
després d’un enviament amb èxit tingui el mateix destí que el formulari, és a dir, «sense redirecció».
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Exemple d’incrustació al web institucional de la UB.

Atenció! Si el formulari conté camps condicionals, la funcionalitat d’amagar-los o mostrar-los es perd quan
s’incrusta el formulari.
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Com puc alterar el disseny del formulari incrustat al meu lloc web?
Aquesta opció només és possible quan s’incrusta el formulari.
Si el disseny per defecte del formulari no s’adapta del tot al disseny del lloc web on l’incrusteu, el servei ofereix la
possibilitat de sobreescriure els estils (CSS) del formulari. Per fer-ho, aneu a l’edició del formulari i, al camp CSS,
afegiu els selectors que vulgueu sobreescriure. En aquest camp heu d’escriure el mateix que si es tractés d’un
fitxer d’estils CSS.

Com emplenar camps del formulari automàticament mitjançant la URL
En ocasions un formulari conté camps genèrics que molts usuaris emplenaran de la mateixa manera, Per no fer
que els usuaris omplin aquest camps, d’una manera repetitiva i que consumeix temps. Es poden afegir valors per
defecte als camps perquè quan els usuaris obrin aquest formulari, els camps ja estiguin emplenats. Per això es
necessitarà de dues coses per una part parametritzar els camps dels formularis que es volen emplenar i d’una
altra banda la URL que s’utilitzarà que contindrà les variables i els valors que es desitgen emplenar.
Primer de tot s’ha de parametritzar el camp del formulari que es vol que s’empleni automàticament.
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Per fer-ho s’utilitza el valor predeterminat del camp i s’afegeix el següent codi:
[current-page:query:variable1]
On variable1 serà la variable amb la que s’associà aquest camp i que afegirem a la direcció URL per emplenar-ho.
Llavors els valors dels camps es poden passar al formulari afegint a la direcció URL del formulari utilitzant la
següent estructura:
baseURL?variable1=valor
Substitueix baseURL amb la direcció web del formulari, variable1 serà la variable afegida abans com identificador
del camp dintre del “valor per defecte” emplenat i valor amb el valor apropiat que es vol afegir. Per emplenar
múltiples camps, s’ha d’afegir el símbol & abans de cada variable addicional.
baseURL?variable1=valor&variable2=valor
Per exemple, per un formulari genèric que s’utilitzarà per diferents facultats però que es vol personalitzar per
cada una d’elles, en aquest cas per la facultat d’infermeria. El camp Facultat serà emplenat utilitzant la següent
direcció
baseURL?facultat=Infermeria
http://www.ub.edu/ubforms/ca/extern/prueba?facultat=Infermeria
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NOTA: S’ha de tenir en compte que si a la direcció URL no s’afegeixen les variables, el camps dels formularis
apareixeran amb el valor per defecte del tipus “[current-page:query:variable1]”.
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Com afegir camps ocults amb un valor predeterminat.
En ocasions es vol emmagatzemar informació addicional al formulari dintre d’un camp ocult i que s’ompli
automàticament. Una situació típica, podria ser emmagatzemar un codi Intern per enviament del formulari.
Per fer-ho s’ha seguir les mateixes instruccions que el punt anterior, però utilitzant un “camp ocult” (
http://www.ub.edu/ubforms/ca/extern/prueba?id=1234

Com puc afegir camps condicionals?
Aquesta opció només és possible quan el formulari NO es multiidioma
En ocasions es vol amagar o mostrar camps dependent del valor d’un camp del formulari. Per fer-ho s’ha d’afegir
la configuració dels condicionals a la pestanya “Conditionals”.
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Navegadors recomenats
El servei UBForms funciona en les darreres versions de tots els navegadors però dóna problemes amb la
visualització de compatibilitat de Internet Explorer
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