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Aquest mes aprendrem...

Com compartir documents

per internet
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amb el suport de

InfoClic
Com compartir documents per internet
El primer que hem de saber és que (com passa sovint) hi ha moltes maneres de fer-ho i
que en cada cas hem de triar l’opció que ens sigui més còmoda i útil.
Tots alguna vegada hem necessitat enviar un document per internet a algú (encara que sigui a
nosaltres mateixos) i el correu electrònic ens ha dit que el document era massa pesat per adjuntar-lo.
En aquests casos necessitem una aplicació que ens permeti enviar arxius més grans de 10 Mb de
forma senzilla i ràpida. Una d’aquestes és Senduit.

Senduit
www.senduit.com
Aquesta aplicació ens permetrà, sense necessitat de tenir cap compte d’usuari i de forma gratuïta,
pujar un document (màxim de 100Mb) i compartir-lo per mitjà d’un enllaç temporal que serà actiu el
temps que nosaltres li diguem (entre 30 minuts i una setmana).

Com funciona?
És molt senzill, el funcionament es pot resumir en aquests escassos cinc passos.

1

Escollim el fitxer i
pitgem “Upload”

2

Esperem mentre
puja el fitxer ...

3

Copiem l’enllaç i...

Li especifiquem lʼinterval de
temps durant el qual lʼenllaç
serà vàlid

4

Ja podem enviar l’enllaç per
correu electrònic a qui vulguem

5

Ara només caldrà que el destinatari
obri l’enllaç i es descarregui el
document
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Altres eines per compartir documents per internet
Del mateix estil podem trobar serveis gratuïts (amb opcions avançades de pagament) per compartir
documents per mitjà d’enllaços temporals (Yousendit.com) o com a espai de disc permanent
(Box.net, 4share.com).

You send it
www.yousendit.com

Box
www.box.net

MegaUpload
www.megaupload.com

4 Shared
www.4shared.com

★
★
★
★

Cal registrar-se
Fitxer màxim de 100 Mb
Límit de descàrregues
Enllaç temporal per compartir

★ Cal registrar-se
★ Fitxer màxim de 25 Mb, espai de disc
dur 1GB
★ Límit de descàrregues
★ Espai de disc permanent + Enllaços
temporals + opcions embed pel web

★ Cal registrar-se
★ Espai de disc dur 200GB
★ Espera obligatòria de 25 segons per
descàrrega
★ Espai de disc permanent

★ Cal registrar-se
★ Fitxer màxim de 200 Mb, espai de
disc dur 10GB
★ Límit de velocitat de descàrrega
★ Espai de disc permanent
★ Límit d’ús del compte gratuït: 30 dies
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Una altra manera més avançada de compartir documents, és aquella que ens permet treballar
col·laborativament (entre diverses persones) un mateix document. Aquestes eines són molt útils quan
ens convé compartir i editar o crear conjuntment un document. En properes edicions tractarem
aquestes eines més avançades.

Google Docs
docs.google.com

★ Cal registrar-se (compte de google)
★ Fitxer màxim de 10 Mb (pdf)
★ Permet editar o crear documents
(.doc, .ppt, .xls, html ... ) online
★ Permet gestionar documents privats,
compartits i públics.

Altres eines similars en anglès són:
• Zoho Docs: http://docs.zoho.com/jsp/index.jsp
• Huddle: http://www.huddle.net/document-sharing/
Altres eines per mostrar els documents via web en anglès són:
• Scribd: http://www.scribd.com
• Doc Share: http://www.docshare.com
• Issuu: http://issuu.com
Altres eines de codi lliure que ens podem instal·lar en un servidor nostre:
•
•
•
•
•

EyeOS: http://www.eyeos.com (Fet a Cornellà)
Open Atrium: http://www.openatrium.com (Fet a Washington)
Alfresco: http://www.alfresco.com/es/ (Fet a California)
Knowledge Tree: http://www.knowledgetree.com
OpenKM: http://www.openkm.com/es/ .
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