
 

 

Administració elements compartits Versió 1.0 

Data: 25/03/2011 1/6 

 

 

 

Codi document: ENS-S.TIC-PROC00XX-2.7 

Classificació: Públic 

Àmbit de difusió: Suport TIC del Departament d’Ensenyament 

 

 

 
 

 

 

 

 

Procediment d’actuació “Administració elements compartits” 

Servei de suport tècnic, gestió i manteniment dels serveis i equipaments TIC 
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1. Introducció 

1.1 Objecte 

L’objectiu del servei d’administració d’elements compartits es crear unitats compartides entre 
els diferents equips d’una xarxa.  

1.2 Abast 

Tots els Lots relacionats amb el servei de suport als SSAA i CSEE. Aquest procediment és 
vàlid tant per tasques de suport remot com suport de camp. 

1.3 Gestió Coneixement 

Paraules clau de recerca (Tags) generals del procediment: xarxa, estació, servidor, compartit. 

2. Bibliografia i altres documents relacionats 

 EDU-S.TIC-ORGN0011 – Servei Gestió Remota 

 EDU-S.TIC-ORGN0011b – Catàleg de Serveis 

3. Conceptes, definicions i abreviatures 

COB:  Centre d’Operació de Barcelona (Telefónica) 

SAU:   Servei d’Atenció Unificada 

GR: Gestió Remota 

OGO: Oficina de Gestió Operativa 

DE: Departament d’Ensenyament 

CSEE: Centres i Serveis Educatius 

SSAA: Serveis Administratius 

SSCC: Serveis Centrals 

SSTT: Serveis Territorials 

FM: Fractalia Manager 

GED: Gestió de l’Entorn Distribuït 

4. Administració elements compartits 

4.1 Descripció General 

Davant d’una petició de creació de carpetes compartides executarem els diferents punts 
d’aquest document en funció de la tipologia de xarxa o el sistema operatiu amb el que treballa 
l’usuari. 

En cas de voler compartir qualsevol perifèric (incloent-hi impressores) s’haurà de sol·licitar una 
revisió de la gestió dels perifèrics. 

En cas de tenir recursos compartits, és comprovarà el bon funcionament. Si és necessari es 
crearà el recurs compartit a on es sol·liciti. 
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4.2 Diferenciar l’afectació de la petició 

Sistema Operatiu: Windows i Linkat (en les versions suportades pel Departament 
d’Ensenyament). 

4.3 Escalats 

En cas de Gestió Remota, cal tenir en compte que aquesta actuació té els seus límits en 
aquells aspectes que impliquen manipulació del maquinari, aspecte que correspon al servei in-
situ. 

En altres casos s’ha de fer escalat a altres Lots i/o proveïdors. 

4.4 Validació i tancament de la petició 

Registre a l’eina corresponent de les activitats realitzades i tancament del tiquet amb posterior 
validació de l’usuari. 

5. Procediment d’actuació 

5.1 Elements compartits en WINDOWS 

Per compartir carpetes o arxius en una xarxa farem clic al botó dret sobre el recurs a compartir i 
seleccionarem la opció compartir i seguretat. 

Apareixerà la següent finestra en la que es selecciona la opció de compartir arxius sense 
assistent. 

 

Apareix una finestra amb un avís sobre seguretat i es selecciona habilitar només l’ús compartit. 
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A partir d’aquest moment canvia la presentació de la finestra de propietats i habilita la opció per 
compartir el recurs. Si s’habilita compartir aquesta carpeta en xarxa habilitarà la finestra per 
donar-li un nom al recurs compartit i assignar permisos d’escriptura o lectura als usuaris. 

 

Apliquem els canvis. Identificarem els recursos que hi han compartits al nostre equip ja que 
apareixerà la carpeta amb una mà sota l’ icona.  

Si es vol accedir al recurs compartit des de un equip diferent, cercarem l’equip en El meu 
ordinador  Llocs de la xarxa  Equips del grup de treball. 

Es veuen els equips de la xarxa. Es selecciona el que contingui el recurs compartit i mostra el 
contingut. 

5.2 Elements compartits en LINKAT 

Per compartir carpetes entre equips Linkat fem clic sobre el botó dret en la mateixa i 
seleccionem opcions de compartició. 
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Apareix aquest altre menú on seleccionem l'opció Comparteix aquesta carpeta i segons les 
necessitats podem activar permisos d’escriptura en la mateixa i qui hi pot accedir-hi. 

 

Després d'això ens queda la icona de la carpeta amb el símbol de la mà indicant-nos que la 
carpeta esta compartida. 

6. Arxiu 

7. Annexos 


