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Tot i que el nostre objectiu és la implantació tècnica de l'OpenERP i no hem de ser 
usuaris especialitzats en la seva utilització, és altament recomanable conèixer el 
funcionament de les interfícies web i GTK facilitades per OpenERP.

Per aconseguir-ho, a banda de dedicar-hi temps i aplicar la intuïció que ben segur tenim 
ben desenvolupada en haver utilitzat infinitat de programaris, podem utilitzar alguns dels 
materials existents a la web:

• Pel client GTK, recomanem el curs Iniciación a la interfaz de OpenERP facilitat per 
aulaERP.

• Pel client web, podem utilitzar el vídeo Introducción al Sistema OpenERP. 

Per desgràcia, aquests materials no corresponen a la darrera versió d'OpenERP que hem 
instal·lat en aquests materials (6.1), però les diferències en les interfícies són mínimes i, 
en conseqüència, ens són útils per iniciar-nos en la seva utilització.

La iniciació a les interfícies podem dur-la a la pràctica, si encara no hem instal·lat cap 
mòdul a la nostra empresa, sobre l'opció “clients” existent en la instal·lació mínima de 
qualsevol empresa.

http://www.youtube.com/watch?v=d-WJJQFHHDI
http://www.aulaerp.com/aula/
http://www.aulaerp.com/aula/mod/resource/view.php?id=19
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