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Els serveis estan treballant amb normalitat.
Requeriments tècnics
Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft
Word o Libre Office següents:

Libre office: 6.3.0.1
Word: 2010 SP2

[20/7/2021] Quin navegador faig servir?
Arrel de la darrera actualització hi ha hagut problemes amb els navegadors, principalment per:

L’ús de Internet Explorer, Microsoft el discontinua i no dona suport.
La visualització dels documents adjunts a la documentació procedent de l’AOC. Amb el navegador Firefox
és possible visualitzar-la tant per registre com pel gestor d’expedients.
Disposeu de tots els detalls i com configurar els navegadors a:

https://setdiba.diba.cat/quin-navegador-haig-de-fer-servir [3]
https://setdiba.diba.cat/wiki/com-configuro-ordinadors-que-treballin-amb-setdiba [4]

[16/09/2021] Obert el periode d'inscripció al curs Gestió de l'accés a la informació pública als ens locals
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Per a formalitzar la vostra preinscripció:
http://aplicacions.diba.cat:80/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=13943 [5]
La formació s’impartirà per videoformació (plataforma Zoom), de 9.30 a 11.30h, els dies 4, 6 i 7 d'octubre de 2021.

[06/09/2021] Preinscripció oberta cursos formatius Tardor_2021
Ja podeu inscriure-us als cursos que farem al setembre i principis d'octubre.
Consulta les dates previstes i tota la informació a l’agenda de la nostra comunitat, categoria: General i/o
sota Formació.
https://setdiba.diba.cat/set/calendar/calendar [6]
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