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Aquest material està protegit sota llicència de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 i és la 
maqueta dels materials en desenvolupament per l'Institut Obert de Catalunya, que una 
vegada publicats seran accessibles a l'apartat recursos de la web http://ioc.xtec.cat

En cas de suggeriment i/o detecció d'error, podeu informar a iguixa@xtec.cat

Castellano
Este material está protegido bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0 y es la 
maqueta de los materiales en desarrollo por el Institut Obert de Catalunya, que una 
vez publicados seran accesibles en el apartado recursos de la web 
http://ioc.xtec.cat
En caso de sugerencia y/o detección de error, dirigir-se a iguixa@xtec.cat

Euskara

Material hau Creative Commons BY-NC-SA 3.0 babesa eta eredu materialak 
garatzen Institut Obert de Catalunya, behin argitaratutako web http://ioc.xtec.cat
Iradokizuna bada eta / edo errore detekzioa, iguixa@xtec.cat zinen joan 

Galego
Este material está protexido baixo Creative Commons BY-NC-SA 3.0 eo modelo é o
desenvolvemento de materiais para o Institut Obert de Catalunya, que unha vez 
publicado será accesible a sección de recursos do http://ioc.xtec.cat web.
Se suxestión e / ou detección de erros, indica iguixa@xtec.cat
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A continuació es facilita una còpia dels diversos programaris als que es fa 
referència en aquests materials. Se'n pot trobar la darrera versió a les webs 
oficials dels diversos productes, però degut a què els documents de la web 
estan en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia dels
utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa, per si es vol 
procedir a la instal·lació de les mateixes versions a les que fa referència els 
materials.

• OpenERP 6.1. Distribució   All-In-One   per a Windows  .  

• OpenERP 6.1. Client GTK per a Windows  .

• pgAdmin 1.14.3 per a Windows  .

• PostgreSQL 9.1.5 per a Windows-32 bits  .

• PostgreSQL 9.1.5 per a Windows-64 bits  .

• Mòdul d'OpenERP   l10n_es – Spanish Charts of Accounts (PCGE 2008)   per a la 
versió 6.1 d'OpenERP, existent a data 23/08/2012, en el repositori de complements 
d'OpenERP

• Mòdul d'OpenERP   l10n_es_toponyms – Topónimos del estado español   per a la 
versió 6.1 d'OpenERP, existent a data 23/08/2012, en el repositori de complements 
d'OpenERP

• Mòdul d'OpenERP   l10n_es_toponyms_region – Comunidades autónomas de   
España per a la versió 6.1 d'OpenERP, existent a data 23/08/2012, en el repositori 
de complements d'OpenERP, retocat per solucionar un error d'instal·lació.

• Mòdul d'OpenERP   l10n_cat_toponyms – Topònims dels països catalans   
(comarques dels Països Catalans) per a la versió 6.1 d'OpenERP, existent a data 
23/08/2012, en el repositori de complements d'OpenERP, retocat per solucionar un 
error d'instal·lació.

• OpenERP 6.1.   Paquet per Debian/Ubuntu  

• Fonts dels servidor OpenERP 6.1  

• Fonts del client OpenERP 6.1  
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