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I. Ferramentas informáticas

Introdución
As necesidades dun profesional pasan por ter un conxunto de ferramentas que lle 

fagan máis sinxelo organizar o seu negocio, e que lle axuden a xestionar as súas 

necesidades dunha maneira rápida e flexible. 

A continuación mostrarase unha lista de ferramentas informáticas, dispoñibles como 

software libre, para que o usuario poida crear documentos de texto e follas de cálculo, 

xestionar o seu correo electrónico e axenda de reunións, interaccionar coa súa clientela

e outros moitos procesos indispensables na xestión dun negocio. 

Débese destacar que, aínda que ao principio son ferramentas gratuítas, pode que 

algunha delas teña servizos polos que sexa necesario pagar para ampliar as 

operacións ou vantaxes que contén a ferramenta.

Difusión 
Firefox 

Este é un navegador web para visualizar páxinas na Internet,

con características avanzadas que fan moi sinxelo o seu

uso, como pode ser a integración da busca de Google,

subscricións a canles RSS, marcapáxinas... Tamén ten a

opción de que o usuario poida instalar outros servizos que

amplíen as características que oferta, para axustarse ás

necesidades que poida ter na navegación. É un dos navegadores máis seguros posto 

que inclúe proteccións a diversos perigos que hai na Internet como roubo de datos, 

programas espía, roubo de información privada... 
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Outra das vantaxes é que soporta contidos multimedia de forma nativa, que fai que a 

visualización de vídeos e imaxes sexa máis áxil neste navegador con respecto a 

outros. Tamén ten soporte para as novas tecnoloxías web que comezann a facerse un 

oco nos servidores actuais. 

Ligazón para obter a aplicación: http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/ 

Thunderbird 

Cliente de correo electrónico que inclúe unha axenda de

contactos persoal. Ten integración total cos servizos de correo

máis usados como Gmail ou Hotmail e soporta todos os

protocolos de correo electrónico como IMAP e POP incluíndo a

conexión segura. Tamén contén funcións que facilitan a xestión

das contas e do correo electrónico, como un motor de busca

para atopar certo correo rápidamente, xestión do correo lixo e criptografado. 

Un dos puntos fortes desta aplicación é a seguridade. Thunderbird protexe aos 

usuarios dos fraudes por email que intentan enganar aos usuarios para que entreguen 

información persoal e confidencial, ademais de ter filtros que eliminan o correo non 

desexado, tamén chamado 'SPAM'. 

Ligazón para obter a aplicación: http://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/ 

GIMP 

Para un profesional é moi necesario dominar ferramentas coas que poida mostrar aos 

seus posibles clientes imaxes dos seus traballos anteriores ou obxectos de venda para 

convencelos de que contraten ou compren os servizos ou produtos que ofrece. Estas 

imaxes deben ser tratadas e manipuladas para que resulten máis atractivas a futuros 
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clientes. 

GIMP é unha aplicación de manipulación de imaxes. Soporta

case todos os formatos de imaxe existentes no mundo dixital 

incluídos os propios de Photoshop, que é o editor de imaxes por

excelencia, para facelo compatible con este. Ademais dos

formatos estándar pode manipular imaxes vectoriais e PDFs o

que amplía as posibilidades de traballo con esta aplicación.   

Dentro desta aplicación pódense atopar todas as ferramentas para a edición de 

imaxes, como pode ser ferramentas de selección de parte da imaxe, tesoiras, pinceis, 

brocha, recheo, filtros de enfoque e desenfoque, o que o fai que sexa moi sinxelo 

modificar as imaxes ou crear imaxes novas a partir doutras existentes. 

Outro punto forte que ten, é o poder amplialo mediante plugins que engaden máis 

ferramentas que o usuario pode usar ou que perfeccionan as xa existentes, polo que 

pode adaptarse a todas as necesidades que o usuario poida ter. 

Máis información: http://www.gimp.org/ 

Pidgin 

Os procesos comunicativos son piares imprescindibles para a correcta execución dos 

labores aos que se dedica tanto en relación cos seus clientes, con outros profesionais 

ou con empresas das que teña contratado servizos. A maneira máis rápida e sinxela é 

a comunicación por mensaxes de texto, tamén chamado 'chat', posto que permite a 

comunicación de dous ou máis interlocutores a través de liñas de caracteres e así 

pódenos servir para manter contacto cos clientes para darlle soporte sobre servizos 

que adquiriron de nos, solucionarlle dúbidas na adquisición dun produto ou manterse 

en contacto con outros profesionais para o intercambio de información. 
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Pidgin é un cliente de mensaxería instantánea, é dicir, que

os mensaxes de texto recíbense no mesmo momento no que

se envían. A gran característica deste software é que permite

a inclusión de varias contas de distinto provedor nunha 

mesma aplicación, polo que poderemos ter conversas cos

nosos contactos desde Pidgin independentemente da conta

onde estea gardado o contacto do usuario co que falamos. 

Soporta varios protocolos usados polas ferramentas de chat máis coñecidas como son 

IRC, ICQ, MSN Messenger, Gtalk, Facebook, Yahoo! Messenger ou AOL Instant 

Messenger entre outras, que fai posible a comunicación entre usuarios que teñan 

contas creadas nos servizos que usan estes protocolos e que poden ser ampliables 

xunto con outras características mediante plugins. 

Ademais do envío de mensaxes, esta aplicación conten outras funcionalidades para 

completar as súas funcións como pode ser o rexistro de conversas, que garda o 

historial e o contido das conversas entre os interlocutores, avisos de conexión e 

desconexión dos usuarios para ternos informados de cando podemos ou non falar cun 

contacto noso, compartir arquivos cos contactos, e o soporte para o envío de vídeo a 

través da webcam para os protocolos que o soportan. 

Máis información: http://pidgin.im/

Xestión empresarial
SugarCRM 

Os CRM son programas empregados nos negocios para ter unha 

relación directa co cliente cando a empresa oferta produtos e

solucións adaptadas ás necesidades deste último. SugarCRM é

unha ferramenta para manexar tanto as vicisitudes internas do 
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negocio como para poder xestionar incidencias, asignación de clientes, xestión de 

comerciais, así como a relación directa co cliente ao poder xestionar contas, campañas

e outras actividades comerciais, e tamén poder identificar clientes potenciais. 

É moi útil para a comunicación entre integrantes dun mesmo grupo de traballo ao 

poderen compartir documentos con outros traballadores e organizando reunións, 

eventos, recordatorios e notificacións para que cheguen ás persoas adecuadas. 

Para poder axustar esta aplicación ás necesidades da nosa empresa é moi interesante 

solicitar os servizos de profesionais TIC, que farán que o rendemento deste programa 

se axuste ao que nos necesitamos. Podemos atopar máis información sobre 

profesionais galegos do sector TIC no MapaTic Galicia. 

Máis información: http://www.sugarcrmespanol.es/ 

JasperReports 

Ferramenta de creación de informes que

ten a habilidade de crealos de forma

enriquecida e exportalos a outros formatos

como PDF, Doc ou XML ou imprimilos

directamente. Pode ser usado con certos

programas de terceiros para ampliar esta

funcionalidade dentro doutras aplicacións e así poder xerar contido dinámico preparado

para presentar ou imprimir dunha forma sinxela e flexible. 

A vantaxe primordial desta aplicación é poder crear de forma avanzada buscas e 

solicitudes que devolvan os datos que nos interesen para xerar documentacións e 

informes acordes coas nosas necesidades. 

Esta aplicación afástase do manexo que pode facer un usuario non instruído en 
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coñecementos informáticos, polo cal faise necesario solicitar os servizos de 

profesionais TIC, para que axusten a aplicación á nosa casuística. Podemos atopar 

máis información sobre profesionais galegos do sector TIC no MapaTic Galicia. 

Máis información: http://community.jaspersoft.com/ 

Drupal Commerce 

As novas necesidades de comercio fan imprescindible que os produtos e servizos 

ofertados sexan accesibles directamente polo consumidor dunha forma sinxela e que 

poida obtelos con comodidade. Por iso é imperativo beneficiarse das ferramentas das 

que dispomos na Internet para que sexan máis atractivos para os nosos clientes ao 

mercar ou solicitar os nosos produtos. 

Drupal Commerce é unha aplicación de comercio

electrónico na rede. Fai sinxela a presentación de 

produtos cara aos posibles clientes, fai moi áxil o proceso

de compra e o seguimento de facturas, recibos, pedidos e

pagos, facilita o envío e o pago, e realiza outras funcións

que precisan os comerciantes en liña. Ademais pódense

ampliar as funcionalidades da aplicación, engadindo

módulos para axustar a nosa 'tenda online' ao que nós precisamos e queremos. 

Aínda que é moi sinxelo crear tendas virtuais con esta aplicación, para un bo 

rendemento e colocación nos buscadores faise case indispensable solicitar os servizos 

de profesionais TIC, para obter un bo rendemento e posicionamento web. Podemos 

atopar máis información sobre profesionais galegos do sector TIC no MapaTic Galicia. 

Ligazón para obter a aplicación: http://www.drupalcommerce.org/download 
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Prestashop 

A dispoñibilidade dos produtos e servizos cara ao usuario é unha

necesidade imperativa dentro de todos os tipos de negocio, polo

que un proceso de venda directamente enfocado na rede é

necesario para calquera empresa independentemente do seu

tamaño ou sector. 

Prestashop é unha aplicación de código-aberto que permite dispoñer dunha tenda 

on-line con todos os servizos necesarios para o seu funcionamento, ademais de poder 

dispoñer a súa funcionalidade aos requisitos da nosa empresa, como a capacidade de 

facer o cobro mediante 18 métodos de pago, configurar a forma de envío de produtos 

ao cliente ou crear catálogos e inventarios para o control de activos na tenda. 

Outro requisito imprescindible para calquera comercio é a personalización da súa 

imaxe cara ao público, punto no que esta aplicación é alumno avantaxado, posto que a 

configuración do estilo das páxinas que conforman a tenda virtual é case ilimitada. 

Ademais pódense ampliar as funcionalidades desta aplicación engadindo módulos, co 

cal as posibles necesidades da empresa quedan totalmente cubertas. 

O manexo desta aplicación é realmente sinxelo, aínda que para quitarlle todas as súas 

posibilidades faise necesario solicitar os servizos de profesionais TIC, co que 

obteremos un bo rendemento e posicionamento web. Podemos atopar máis 

información sobre profesionais galegos do sector TIC no MapaTic Galicia. 

Máis información: http://www.prestashop.com/es/ 
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Ferramentas colaborativas
Drupal 

No mundo globalizado no que vivimos, a comunicación entre os

profesionais e os seus clientes presentes e futuros é imprescindible

para que unha empresa chegue a bo porto. A rede dános a

posibilidade de establecer esta comunicación bidireccional a través

de portais web que establecen un vínculo entre as dúas partes. 

Drupal é una aplicación web para a creación de portais web que permitan publicar 

artigos, imaxes, e outro tipo de media ademais de proporcionar servizos engadidos 

como foros, enquisas, votacións, blogs e administración de usuarios e permisos. É 

especialmente idóneo para construír e xestionar comunidades na Internet, aínda que a 

gran cantidade de módulos adicionais dispoñibles fai que sexa adecuado para realizar 

moitos tipos diferentes de sitio web. 

Como un portal web pode ser a primeira ollada que fai un cliente potencial sobre a nosa

empresa, debemos asegurarnos de que chegamos ao maior sector da poboación 

posible e que o usuario quede convencido do noso potencial ao vender produtos e 

prestar servizos, polo que se fai necesario solicitar os servizos de profesionais TIC. 

Podemos atopar máis información sobre profesionais galegos do sector TIC no 

MapaTic Galicia. 

Máis información: https://drupal.org/ 
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MediaWiki 

 O coñecemento na realización de tarefas propias do

sistema de negocio da empresa fai que o

desenvolvemento destas sexa moito máis áxil e rápido,

polo que é moi interesante que estes coñecementos

sexan compartidos na empresa para quen poida

necesitalos. 

MediaWiki é unha aplicación web para a xestión e preservación de coñecementos 

dentro dun ámbito establecido. Con el podemos achegar coñecementos e información 

que queda reflectida e accesible mediante páxinas web. Os puntos fortes desta 

aplicación son tanto o soporte de diferente contido multimedia como imaxes, vídeo e 

audio, e tamén a forma sinxela de establecer estes e outros contidos mediante 

etiquetas, que fai que non se necesiten coñecementos en informática para empregala.

Tamén cómpre destacar que é o motor wiki do famoso portal Wikipedia. 

Máis información: http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es 

Moodle 

Sendo conscientes da velocidade á que avanza a

información e os coñecementos hoxe en día, fai

que necesitemos que os recursos que compoñen

a nosa empresa estean formados nos últimos

conceptos relacionados cos produtos e servizos

que ofertamos, para impedir quedarnos atrás na

competencia tecnolóxica que existe entre

diferentes empresas. Polo cal é imperativo buscar un medio polo que os nosos 

recursos poidan ser formados rapidamente e con comodidade para que interfira o 
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menos posible no seu desenvolvemento normal dentro e fóra do seu posto de traballo. 

Moodle é unha aplicación web que permite poñer a disposición dos seus usuarios 

material educativo nun ambiente de educación virtual, que fai que poidan seguir clases,

facer actividades, examinarse sobre a temática dada...  Ao ser un contorno web, facilita 

unha interacción independente do momento e lugar no que esteamos. Calquera alumno

cunha simple conexión á Internet pode participar activamente cando o desexe, e o 

contido educativo pode verse completado con material multimedia, ligazóns a recursos 

externos, vídeos, presentacións... que reforcen ou fagan máis sinxelo o estudo dos 

materiais impartidos. 

Existen moitas vertentes desta aplicación, para adaptalo ás necesidades dos potenciais

usuarios. Habitualmente hai dous modelos de implantación desta ferramenta: como un 

desenvolvemento a medida (ver provedores tecnolóxicos no MapaTic Galicia) ou como 

un servizo na nube baseado no pago por uso limitado ao número de alumnos, soporte 

e tempo de uso (Docebo, eHabilis ou TalentLMS son exemplos de empresas que 

ofrecen este servizo). 

Máis información: https://moodle.org/ 

Dropbox 

Na actualidade existen novos métodos de negocio que fai necesario o intercambio, 

almacenamento e dispoñibilidade de documentos entre persoas dunha mesma 

organización ou entre empresas asociadas. Tamén resulta

interesante dispoñer dos documentos na nube, para que sexan

accesibles desde calquera punto conectado á rede, evitando así ter

que facer copias destes arquivos e que o control de versións dun

mesmo documento sexa moito máis sinxelo. 
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Dropbox permite aloxar diferentes tipos de documentos na nube e poder acceder a 

eles independentemente do dispositivo ou da plataforma, posto que se chegan a eles 

mediante un navegador web. Esta información pode compartirse mediante un sistema 

de contas, polo que varias persoas poden acceder a un mesmo conxunto de arquivos 

se está asociado a esas contas. Ademais o seu uso é moi sinxelo xa que o tratamento 

dos contidos é moi semellante ao explorador de arquivos que se pode atopar en 

calquera Sistema Operativo. 

Cabe destacar que contén un bo sistema de seguridade para que os arquivos non 

poidan ser manexados por alguén alleo a eles, podendo asegurar así a privacidade dos

contidos gardados neste sistema. 

Máis información: https://www.dropbox.com/

Licenza de imaxes
Firefox. Mozilla Public License Version 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mozilla_Firefox_logo_2013.png 

Thunderbird. Mozilla Publix License Version 2. http://www.guia-ubuntu.com/index.php?

title=Imagen:Thunderbird_logo.png 

Gimp. GNU Public License Version 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GIMP_icon_-_gnome.svg 

Pidgin. GNU Public License Version 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pidgin.svg 

SugarCRM. GNU Affero Public License. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SugarCRM_logo.gif 
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JasperReports. GNU Public License Version 2. 

http://jasperforge.org/projects/jasperreports 

Drupal Commerce. GNU Public License Version 2. http://www.drupalcommerce.org/ 

Prestashop. GNU Public License Version 3. http://www.prestashop.com/es/ 

Drupal. GNU Public License Version 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druplicon.vector.svg 

MediaWiki. Dominio Público. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MediaWiki_logo.png 

Moodle. GNU Public License 2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moodle-logo.svg

Dropbox. CC-By-SA 3.0. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dropbox_logo.svg 
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II. Xestión do teléfono móbil

Introdución
O uso do teléfono móbil é imprescindible para desenvolvermos a actividade diaria que 

nos esixen as nosas tarefas profesionais. É por iso que queremos achegar unhas 

nocións básicas sobre o manexo destes dispositivos que tanto poden facilitar a nosa 

rutina como profesionais autónomos. 

En numerosas ocasións o que necesitamos é deternos un anaco e revisar o noso 

funcionamento a través do teléfono móbil e das redes. Consultar o noso correo 

electrónico con axilidade ou responder rapidamente a un sms, son para nós actividades

cotiás nas que debemos deternos para aproveitar o máximo o uso correcto do noso 

teléfono móbil como apoio e impulso ao noso quefacer profesional. 

Neste tema intentaremos explicar con detalle cada un dos pasos para sacar o mellor 

proveito ás utilidades que hoxe en día nos ofrecen estes dispositivos.

Os móbiles de última xeración
Hoxe en día os móbiles son unha ferramenta imprescindible para xestionar o noso 

traballo e estar permanentemente comunicados. Os avances nas tecnoloxías da 

información e comunicación permitiron que os móbiles se converteran en ferramentas 

de traballo con multitude de opcións e posibilidades, máis alá da comunicación 

bidireccional. 

O teléfono móbil actual permítenos establecer interrelacións entre persoas, xestionar a 

nosa axenda, conectármonos á rede, xestionar a nosa caixa de correos de mensaxes, 

fotografar, etc. En definitiva, moitos novos usos que se van ampliando co paso do 

tempo. 

É polo que esta pílula formativa vai dirixida aos profesionais que desexan sacar o maior
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proveito dos móbiles como unha ferramenta de traballo corporativa. A continuación 

detallamos como configurar diferentes usos tomando como modelo un terminal móbil 

con sistema operativo Android.

O que imos aprender
Nesta pílula de contidos formativos aprenderemos: 

    A crear un novo contacto 

    A buscar e ler contactos no móbil 

    A enviar mensaxes sms 

    A ler mensaxes sms 

    A borrar mensaxes sms 

    A conectarse á Internet 

    A configurar contas de correo electrónico 

    A configurar contas de correo GMAIL 

    A enviar correo electrónico 

    A facer fotos e vídeos co móbil 

    A buscar fotografías que están no móbil 

    A configurar a melodía e a vibración do móbil 

    A activar o bluetooth 

    A transferir arquivos por bluetooth 

    A conectarse a Play Store para descargar aplicacións ao móbil 

    A buscar e baixar aplicacións desde o Play Store

Contactos
A función básica e primordial dun móbil é a comunicación verbal con xente que non 

está con nós. Esta xente pode formar parte dos contactos que temos na axenda e así 

poder chamalos máis facilmente, e recordar datos deles que nos poidan ser útiles no 

día a día. 
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Para calquera profesional é imprescindible ter a información da xente coa que traballa e

dos servizos que necesita sempre á man, para que o seu traballo sexa o máis eficiente

posible. A nova xeración de móbiles permite ter esta información completa e accesible 

en todo momento.

Crear un novo contacto

Todos os móbiles presentan un sistema para xestionar os nosos contactos, é dicir, unha

axenda que podemos nutrir con información relevante como o teléfono dun contacto, o 

seu correo electrónico, un enderezo físico... 

Imos poñer un exemplo dun móbil concreto para visualizar os pasos que debemos levar

a cabo. Na maioría dos terminais estes pasos son idénticos. 

Desde a pantalla de inicio, á que podemos acceder premendo o BOTÓN CENTRAL, 

prememos na icona de CONTACTOS. 

Nesta pantalla aparecerán todos os contactos que temos gardados no móbil. Se 

prememos na opción MÁIS(+) [1] poderemos engadir un novo contacto á lista. 

A continuación cubrimos os campos que consideremos do novo contacto como o nome 

e apelidos, teléfono, correo electrónico... 
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Finalmente prememos no botón de GARDAR para rexistrar o noso novo contacto.

Buscar e ler contactos no móbil

Unha vez que temos os nosos contactos incorporados podemos proceder a consultalos

en calquera momento. Para iso realizamos os seguintes pasos: 

Desde a pantalla de contactos, á que accedemos anteriormente, temos dúas formas de

atopar o contacto que queremos ler: 

• podemos escribir no buscador[1] o nome do contacto para que a lista de 

contactos se axuste a ese nome ou 

• desprazarnos pola pantalla para atopar o contacto dentro da lista completa de 

contactos.  

Unha vez que o atopemos, podemos premer sobre o mesmo para ler o detalle da 

información asociada.
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SMS
Outra das funcións básicas dun móbil que achega dende que se concibiu este aparello,

é a comunicación a través de mensaxes de texto e, aínda que agora existen outras 

tecnoloxías que melloran esta característica, sempre é necesario dominala posto que 

aínda hai lugares nos que non se pode desfrutar dela. 

Os profesionais necesitan enviar e recibir información acotío e, moitas veces debido á 

natureza da súa profesión, encóntranse co impedimento de que algunhas redes de 

comunicación non chegan ao lugar onde está exercendo o seu traballo, polo que teñen 

que botar man doutras tecnoloxías que, non sendo tan amplas como a comunicación 

por Internet, permiten a comunicación a través de textos e así non quedar afastados 

da información que necesitan.  

Enviar mensaxes SMS

Desde a pantalla de comezo, á que podemos acceder a través do Botón central, 

prememos na icona de Mensaxes. Nesta pantalla aparecerán as mensaxes que 

recibimos e enviamos polo noso móbil. 

Para enviar unha nova mensaxe prememos no botón de Nova mensaxe. Apareceranos

unha pantalla para cubrir os campos necesarios para que a mensaxe sexa enviada 

correctamente. 

Debemos escribir o nome do contacto[1] ao que vai dirixida a mensaxe ou ben 

premer no botón de contacto[2] para buscalo manualmente. 

Despois de asignar un contacto, escribimos a mensaxe[3] que desexamos mandar e 

prememos no botón de Enviar.
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Ler mensaxe SMS

A lectura de mensaxes SMS é unha das tarefas máis habituais que os profesionais 

debemos realizar para estar atentos a todo o que sucede. O proceso de lectura é ben 

sinxelo e está pensado para ser un dos accesos máis directos. 

Para ler as mensaxes SMS dirixímonos á pantalla de inicio premendo o Botón central. 

Sobre a icona de Mensaxes apareceranos o número de mensaxes pendentes para ler. 

Se prememos no mesmo visualizaremos a lista de mensaxes non lidas. 

Nesta mesma pantalla poderemos contestar por SMS a cada unha das mensaxes 

recibidas.
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Borrar mensaxes SMS

Situándonos na lista de mensaxes como vimos anteriormente, poderemos borrar as 

mensaxes que desexemos. 

Nesta pantalla, se prememos no Botón contextual, aparecerannos unha lista de 

accións posibles. Para esta casuística escollemos Eliminar conversa. 

A continuación veremos unha pantalla na que poderemos escoller as mensaxes a 

borrar. Cando as teñamos escollidas prememos en Eliminar, e o sistema advertiranos 

de que imos facer un borrado de mensaxes. 

Só temos que premer en Aceptar para borrar as mensaxes definitivamente.

Correo electrónico
Dende hai algún tempo, a necesidade de intercambio de comunicación de forma rápida

e efectiva é imperativa para todos os profesionais. Os novos modelos de móbiles 

soportan comunicación por correo electrónico, o que permite recibir e enviar estes 

contidos de forma cómoda dende calquera lugar. 

Hoxe en día, a meirande parte da comunicación no contorno empresarial realízase 
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mediante o envío e recepción de correos electrónicos.  Mediante o móbil, un 

profesional pode estar conectado co seu contorno de traballo desde fóra da súa oficina 

ou despacho, coa mesma eficiencia que si estivera nela, permitindo así máis 

flexibilidade á hora de realizar a súa profesión. É, por tanto, unha ferramenta que se 

debe dominar para axilizar o traballo se a nosa casuística fai que teñamos que estar 

ausentes do noso posto de traballo. 

Configurar contas de correo electrónico

Antes de poder usar esta opción, debemos asegurarnos que temos conexión a Internet,

ben por Wi-Fi ou por conexión 3G. Neste caso o mellor é falar coa compañía que nos 

ofrece o servizo para configurar algunha destas opcións. 

Dende a pantalla de inicio, á que podemos acceder a través do Botón central, 

prememos na icona de Menú. Apareceranos o conxunto de aplicacións dispoñibles no 

noso móbil. 

Para configurar a nova conta de correo buscamos a icona de Correo electrónico e 

prememos sobre a mesma. 

Na seguinte pantalla debemos premer no Botón contextual que nos presentará unha 

lista de accións entre as que escollemos Axustes. 

A través da opción de Axustes visualizaremos un conxunto de correos que temos 

asignados ao móbil. Se desexamos engadir algún novo non temos máis que premer en 

Máis(+). 

Aquí escribiremos o novo correo electrónico[1] que queremos asignar co seu 

contrasinal[2] e seguiremos os pasos que nos indica o terminal a través do botón 

Seguinte. 
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Nas sucesivas pantallas poderemos configurar varios axustes deste correo, como a 

cadencia de sincronización, que elementos sincronizaremos ou mesmo o nome que lle 

queremos dar á conta. 

Unha vez finalizada a configuración da conta premeremos no botón de Final para que 

a nosa conta quede gardada e configurada correctamente.

Configurar contas de correo electrónico GMAIL

Antes de poder usar esta opción, deberemos asegurarnos que temos conexión a 

Internet, ben por Wi-Fi ou por conexión 3G. 

Tamén deberemos ter unha conta de correo de Gmail. Se non contamos con ela, desde

a páxina web de Gmail podemos creala de xeito sinxelo. 

Dende a pantalla de inicio prememos na icona de Menú. Apareceranos o conxunto de 

aplicacións dispoñibles no noso móbil. 

Nesta ocasión buscamos a icona de Gmail e prememos sobre a mesma. A continuación
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preguntaranos que queremos facer: ou usar unha conta que xa teñamos ou crear unha 

nova. Para este exemplo usaremos unha xa creada premendo en Usar conta. 

No seguinte paso ao que nos dirixe o terminal escribiremos o enderezo da conta[1] e 

o contrasinal[2] ligado a esa conta. 

Nas sucesivas pantallas aparecerannos opcións para configurar a conta de Google+ e 

facer unha copia de seguridade dos nosos datos asociados á mesma. Podemos 

configurala ao noso gusto. 

Ao rematar, premeremos no botón de Acepto para que a nosa conta quede gardada 

correctamente.

Enviar correo electrónico

Antes de poder usar esta opción, deberemos de estar seguros de que temos conexión 

a Internet, ben por Wi-Fi ou por conexión 3G. 

Situándonos na pantalla de correo electrónico como vimos anteriormente, premeremos 

no botón de Novo correo, e apareceranos un formulario para poder escribir e 
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direccionar o correo que queremos enviar. 

Pulsando Para[1 ou 2] escolleremos o contacto que recibirá a mensaxe. Tamén 

indicaremos un asunto e o texto do correo. A maiores, se así o desexamos, podemos

achegar un arquivo xunto co correo electrónico. 

 

Para iso prememos no Clip. A continuación apareceranos unha tipoloxía de arquivos 

que podemos enviar. Seleccionamos o tipo que se axuste ao noso documento para 

poder engadilo ao correo. 

Unha vez rematado, prememos Enviar, para mandar o email.

Multimedia
O móbil, ademais de ser unha ferramenta de comunicación, converteuse nos últimos 

anos nun centro multimedia co que se pode tirar fotos e gravar vídeos. A casuística 

profesional é moi ampla e pode ser moi interesante ter constancia gráfica de certos 

acontecementos por motivos legais, porque nos facilita a visualización doutros puntos 

de traballo, para informar aos clientes da situación do noso traballo,... 

Os dispositivos existentes na actualidade son de alta calidade, e permítennos ter 
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imaxes ben definidas que podemos usar nos labores do noso traballo ou aportar 

como documentación nas situacións que o requiran.

Facer fotos e vídeos co móbil

Dende a pantalla de inicio, á que podemos acceder premendo o Botón central, 

prememos na icona de Cámara. 

 

A cámara do móbil activarase e poderemos ver na pantalla o que está enfocando. 

Pulsando no Disparador[2] faremos unha foto que se garda na galería de imaxes[1] 

do propio terminal móbil. 

Para facer un vídeo só temos que poñer o interruptor na posición de Vídeo[3] e premer

o botón de gravar. Cando desexemos rematar a gravación pulsaremos o botón de stop.

Nesta pantalla poderemos tamén acceder a diferentes opcións para axustar as imaxes 

e vídeos como tipo de escena, valores de exposición, tipo de disparo, opcións de 

flash...
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Buscar fotos que están no móbil

Dende a pantalla de inicio prememos na icona de Menú e aparecerannos o conxunto 

de aplicacións dispoñibles no noso móbil. 

Só temos que escoller a icona de Galería e premer nela. Apareceranos a lista de 

directorios[1 e 2] que conteñen imaxes no noso móbil. 

A continuación seleccionamos o arquivo onde está a imaxe e visualizaremos a listaxe 

de todas as imaxes que contén ese arquivo. Desprazándonos co dedo podemos 

buscala e premer sobre a mesma. 

Deste xeito verémola a pantalla completa e, nas opcións da parte superior poderemos 

compartila[3] en diferentes redes sociais como o Facebook, Picassa, Twitter... 

Outra posibilidade é indicar un pase de diapositivas[4] con todas as fotos da carpeta 

ou ben, facendo o movemento contrario a un belisco na pantalla, ampliala.

Configurar a melodía e a vibración do móbil

Dende a pantalla de inicio, á que podemos acceder premendo o Botón central, 

prememos na icona de Menú e aparecerannos o conxunto de aplicacións dispoñibles 
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no noso móbil. 

Debemos dirixirnos á icona de Axustes e prememos nela. Buscamos a opción Son e 

prememos nela para configurar o Volume. 

Se prememos nesta opción aparecerannos varias barras horizontais para axustar o 

volume de cada compoñente de son do noso móbil (timbre de chamada, notificacións 

de mensaxes, alarma e outros sons do sistema). Movéndoas de esquerda a dereita 

poderemos diminuír e aumentar o son de cada unha das opcións. 

Se prememos na opción Melodía do dispositivo, escolleremos a melodía que 

queremos ter no noso terminal móbil. 

Pola contra se prememos en Vibración, escolleremos o tipo de vibración que 

queremos que o móbil realice. 

En ambos os casos, para gardar as novas configuración debemos preme en Aceptar.

Bluetooth
Grazas á tecnoloxía a nosa vida é máis cómoda. Poder compartir información e 

arquivos con outros dispositivos de forma inmediata era unha necesidade que se 

solucionou coa aparición do bluetooth. Esta tecnoloxía sen fíos permítenos transferir e 
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recibir arquivos doutra xente. 

Tamén se pode utilizar este sistema de transmisión de datos para comunicar o móbil 

con outros dispositivos, que farán que o noso traballo sexa máis cómodo, e ampliar 

os servizos que pode ofrecernos o noso móbil. Por exemplo, para un profesional que 

teña que desprazarse grandes distancias nun vehículo para exercer o seu labor, e á 

vez deba estar pendente de chamadas que teña que facer ou recibir, é moi útil conectar

o móbil cun sistema de mans libres mediante bluetooth, para así poder seguir 

atendendo o seu negocio mentres se despraza, salvagardando sempre a seguridade 

ao volante.

Activar o Bluetooth

Dende a pantalla de inicio, á que podemos acceder premendo o Botón central, 

prememos na icona de Menú e aparecerannos o conxunto de aplicacións dispoñibles 

no noso móbil. 

Buscamos a icona de Axustes e prememos sobre ela para ver as opcións vinculadas. 

A continuación desprazámonos ata o interruptor de Bluetooth para que se poña en 

verde. Isto indicaranos que está activo. 

Se prememos en Bluetooth e marcamos o verificador do noso teléfono farémolo visible

para conectarnos con outros terminais próximos que o detecten.
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Transferir arquivos por bluetooth

A continuación imos transferir unha imaxe por bluetooth. Para facelo escollemos a 

imaxe a transferir tal como indicamos no apartado Buscar fotografías que están no 

móbil. 

Se prememos o botón de compartir e seleccionamos Bluetooth apareceranos unha 

lista de dispositivos aos cales podemos transferir a imaxe. Só temos que seleccionar o 

que nos interese. 

Cando o outro dispositivo acepte o arquivo, comezarase a realizar a transferencia.

Aplicacións
A gran vantaxe dos novos Sistemas Operativos que soportan os móbiles na 

actualidade, é poder amplialos cun gran número de ferramentas que completan as 

características do dispositivo facendo que cada dispositivo sexa o máis útil posible para

o seu dono. 

Existe un amplo catálogo de aplicacións beneficiosas para a realización da labor dun

profesional como poden ser clientes de correo electrónico, editores e visores de texto 

en diferentes formatos, navegadores de arquivos no propio dispositivo ou na nube, 

calendarios de tarefas, etc. Existe un amplo abano de servizos e, dentro deles, 

pódese escoller a aplicación que máis se axuste ás nosas necesidades profesionais.
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Conectarse a Play Store para descargar aplicacións no móbil

Antes de poder usar esta opción, deberemos estar seguros de que temos conexión a 

Internet, ben por Wi-Fi ou por conexión 3G. Tamén debemos ter unha conta de correo

de Gmail configurada (ver apartado Configurar contas de correo electrónico GMAIL). 

Dende a pantalla de inicio, prememos na icona de Menú. Aparecerannos un conxunto 

de aplicacións dispoñibles para o noso móbil. Nesta casuística buscaremos a icona de 

Play Store e premeremos sobre ela. 

A continuación o sistema preguntaranos que desexamos facer, ou usar unha conta que 

xa teñamos ou crear unha nova. Para este exemplo usaremos unha xa creada 

premendo Usar conta. 

Deseguido, escribiremos a dirección da conta e o seu contrasinal premendo a 

continuación no botón Acceder. 

Nas sucesivas pantallas aparecerannos opcións para configurar[1 e 2] a conta de 

Google+, asociar unha tarxeta de crédito para a compra de aplicacións de pago e facer 

unha copia de seguridade dos nosos datos asociados á conta. Só temos que 

configuralo ao noso gusto. 
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Ao rematar, premeremos en Acepto para que a nosa conta quede configurada para 

usar Play Store.

Buscar e baixar aplicacións dende o Play Store

Antes de poder usar esta opción, deberemos asegurarnos que temos conexión a 

Internet, ben por Wi-Fi ou por conexión 3G. Tamén debemos ter unha conta de correo 

de Gmail configurada (ver apartado Configurar contas de correo GMAIL). 

Dende a pantalla de inicio, á que podemos acceder premendo o Botón central, 

prememos na icona de Menú e aparecerannos o conxunto de aplicacións dispoñibles 

no noso móbil. 

Só temos que buscar a icona de Play Store e premer sobre ela. Deste xeito podemos 

buscar as aplicacións polo nome, premendo na Lupa[1] e escribindo o nome ou ben 

navegando por Play Store. 

 

A partir deste momento podemos facer diferentes buscas. Por exemplo, se prememos 

en Aplicacións > Xogos[2] veremos diversas categorías[3] para seleccionar un. 

Se prememos sobre esa aplicación concreta visualizaremos unha explicación e imaxes 

asociadas ao mesmo para visualizar o seu funcionamento. Ao premer en instalar 

descargaremos a aplicación ao noso terminal e a aplicación estará operativa para ser 

utilizada. 

Unha vez que teñamos unha nova aplicación instalada podemos acceder á mesma 

premendo na súa icona asociada desde o Menú principal.
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Licenza de imaxes 
Autor das imaxes Sdweb. Licenza: Creative Commons 

RecoñecementoCompartirIgual3.0España
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III. Presenza en Internet: Dominio propio, Conta de correo 

electrónico e Blog

Introdución
Vivimos tempos de cambios. Por unha parte, temos un importante movemento de 

globalización que achegou os mercados entre si dun xeito endexamais pensado, 

diluíndo as fronteiras e aumentando a complexidade social. 

A estes grandes cambios non é alleo o autónomo. A constitución dunha xigantesca rede

de relacións, mediada polas tecnoloxías da información, ábremos novos canais de 

comunicación e novas vías de promoción e marketing. Neste sentido este contido 

pretende introducir neste novo mundo a aqueles profesionais que desempeñen cargos 

de responsabilidades nas súas organizacións, posibilitando empresas máis abertas, 

colaborativas e preparadas para unha realidade en continuo cambio. 

Neste tema imos achegar información básica para adquirir criterio e habilidades no 

momento de enfrontármonos ao rexistro do noso dominio propio, á creación da nosa 

conta de correo electrónico e tamén á creación e desenvolvemento do noso blog ou 

web. 

Estas habilidades e coñecementos básicos poden ser estratéxicos e moi relevantes no 

noso traballo como profesionais autónomos que buscan o seu lugar no mundo dos 

negocios e das iniciativas empresariais.

A Web
Internet xa forma parte dos nosos fogares e postos de traballo. É unha ferramenta 

imprescindible para calquera empresa, independentemente do sector. E case 

desbancou á televisión e ao teléfono como forma de entretemento, información e 
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comunicación. 

Nos últimos tempos estamos vendo como as páxinas web, das que antes só podiamos 

recoller información, ábrenos paso para ser nós quen a acheguemos, compartamos e 

opinemos sobre ela, deixando de ser meros espectadores a ser nós os construtores 

activos dos contidos. 

Tamén nos ofrece servizos que fan máis útil a

comunicación entre persoas, a aprendizaxe, a venda

de produtos, o desfrute de contido multimedia, aínda

que os nosos coñecementos sobre informática sexan

moi limitados, xa que dispoñen de ferramentas que

facilitan a xestión de todos estes contornos de forma

moi sinxela. Todo isto deuse en chamar WEB 2.0. 

A principal característica do mercado do século XXI é que as organizacións e os 

consumidores están implicados nunha gran conversa densamente interrelacionada que

fai cambiar radicalmente a relación entre as empresas e os seus clientes. A clave do 

mercado son as persoas, unha a unha, cada unha coas súas propias demandas. 

Neste sentido a Internet é o novo campo de xogo dos negocios que nos permite 

comunicarnos e ter presenza de xeito claro e directo con clientes consolidados e 

futuros clientes. 

É por este motivo que debemos coñecer en detalle aquelas ferramentas e estratexias 

TIC que nos facilitan establecer un diálogo permanente e afianzar a marca da nosa 

compañía.
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O que imos aprender
Nesta pílula de contidos formativos aprenderemos: 

    O que é un dominio 

    A rexistrar un dominio 

    Cales son as terminacións máis usuais 

    A crear unha conta de correo electrónico 

    A utilizar a conta de correo electrónico 

    O que é un blog 

    A construír un blog 

    As pautas que debemos seguir para que sexa un bo blog 

Dominio propio
Unha das primeiras ideas que transmiten os servizos de asesoramento na creación de 

proxectos empresariais e a de que, aínda que ofrezamos o mellor produto, o mellor 

servizo, ao mellor prezo, fracasaremos se non acadamos unha comunicación eficaz 

cos nosos potenciais clientes. Necesitamos coñecer as necesidades e preferencias da 

nosa clientela, e que coñezan a nosa empresa e os seus produtos ou servizos. 

Un dos primeiros pasos que debemos realizar é crear unha páxina web con dominio 

propio para comunicarse de forma áxil na Rede. Para logralo deberemos realizar un 

primeiro paso consistente en escoller un dominio. 

O concepto de Dominio fai referencia a un nome que imos escoller para que calquera 

persoa interesada poida acceder á nosa páxina web. Todas as páxinas web 

identifícanse a través dun enderezo IP (192.168.0.62 , 192.168.0.63, ...) que consiste 

nunha secuencia de números. 
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Para facilitar que recorden este enderezo os posibles visitantes da nosa web creáronse

os dominios que teñen o propósito principal de identificar unha páxina cun termo 

memorizable e fácil de atopar. (www.xunta.es, www.sergas.es, www.igape.es ). 

A adquisición dun dominio propio é un proceso sinxelo e pouco custoso. Existen 

numerosas compañías que facilitan a adquisición de dominios como www.strato.es, 

www.cdmon.es, www.arsys.es, www.dinahosting.com... 

A continuación relataremos o proceso que debemos seguir para contratar o noso propio

dominio.

Seleccionar un nome de dominio

Debemos pensar en varios nomes que sexan axeitados para a temática do noso sitio 

web. Esta decisión é relevante e forma parte da nosa estratexia comunicativa e de 

marketing xa que os internautas coñecerannos principalmente polo nome do noso 

dominio. 

Tamén nos podemos atopar coa casuística que un determinado dominio nos interese 

(por exemplo: www.atuaempresa.com) pero debemos comprobar se está adquirido por 

outros internautas. É dicir, os dominios teñen propiedade, e se desexamos utilizar un 

dominio concreto previamente debemos consultar que non estea utilizado por outra 

persoa ou compañía. 

Habitualmente as compañías que se adican a ofertarnos dominios como as que 

citamos neste apartado na súa páxina web soen presentar un buscador que nos 

permite consultar a situación do dominio que desexemos adquirir.

 40 

http://www.atuaempresa.com/
http://www.dinahosting.com/
http://www.arsys.es/
http://www.cdmon.es/
http://www.strato.es/
http://www.igape.es/
http://www.sergas.es/
http://www.xunta.es/


Utilidades TIC para autónomos 

As terminacións dos dominios

Ao adquirir un dominio tamén detectaremos que ademais do nome que desexemos 

utilizar debemos escoller unha terminación. As terminacións de dominio fan referencia 

ao tipo de páxina web que nos imos atopar. Existen diferentes tipos que fan referencia 

a área xeográficas (.es, .eu, .gal, .cat, ...), a temáticas (.edu, .gov, ...) ou mesmo a tipos 

de organizacións (.com, .org, .biz, ...). 

Dependendo do sector de poboación ao que vaia dirixida a nosa web ou o contido da 

mesma, podemos escoller a nosa terminación de nome de dominio, para identificar un 

destes factores. As terminacións máis usuais son: 

• .biz prevista para ser usado por negocios. 

• .cat para páxinas relacionadas coa cultura e idioma catalán. 

• .com son os dominios máis estendidos do mundo. Serven para calquera tipo 

de páxina web temática. 

• .edu para servizos de Educación. 

• .es para servizos de España. 

• .eu  para países de Europa. 

• .gal para páxinas relacionadas coa cultura e lingua galegas. 

• .gov e .gob para gobernos e entidades públicas. 

• .info para información. 

• .net para infraestrutura de rede. 

• org para organizacións. 
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Rexistrar o nome do dominio

Podemos rexistrar o nome de dominio a través dunha das empresas onde fixemos a 

comprobación da dispoñibilidade do mesmo. Os prezos soen variar entre os 10 e os 20 

euros anuais. Recordade que estamos adquirindo un dominio por unha vixencia anual 

que deberemos renovar. 

Ao realizar a contratación teremos control total sobre ese nome durante o período de 

tempo que seleccionemos cunha vixencia mínima dun ano. Unha vez rexistrado, 

podemos estar seguros de que calquera internauta que ingrese o noso nome de 

dominio mediante o navegador, dirixirase á nosa páxina web.

Elixir o servizo de aloxamento

Debemos ter en conta as nosas necesidades e garantir que o servizo escollido nos 

asegure que a nosa web sexa visible 24 horas ao día, 7 días á semana, así como un 

sistema de copias de seguridade para regresar a unha versión anterior da nosa páxina 

web se así o desexamos. 

Para escoller un servizo de aloxamento axeitado debemos considerar que tipo de web 

temos. En función da nosa web varía o espazo que ocupa, a transferencia mensual que

se realiza ou a tecnoloxía dos servidores que a soportan. Evidentemente non é o 

mesmo unha web que inclúa só texto e imaxes, que unha rede social, un blog, unha 

tenda de comercio electrónico, etc. 

Se apostamos por crear o sitio web nós mesmos, tamén sería interesante dispoñer de 

ferramentas amigables para a súa creación. Entón deberiamos ter en conta empresas 

de aloxamento que proporcionen estas ferramentas e outros servizos. Esta modalidade

permítenos contar cunha páxina web cun custe máis económico, se ben é certo que 

deberemos dedicar horas propias para desenvolvela e adaptala ás nosas necesidades.
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Custos de hosting (Custos do aloxamento) 

Tal como indicabamos anteriormente os custos de aloxamento ou hosting varían en 

función de diferentes criterios como a tecnoloxías dos servidores que precisemos, a 

capacidade ou transferencia, o servizo de soporte técnico que nos ofrecen as 

diferentes compañías de servizos de aloxamento. 

Para escoller a mellor opción é preciso ter ben claras as nosas necesidades presentes 

e futuras e buscar un servizo que cumpra cos nosos requisitos. Aconsellamos facer 

unha busca activa entre diferentes provedores de aloxamento para comparar prezos, 

xa que os mesmos varían o seu prezo de forma case permanente contemplando moitas

casuísticas específicas. 

Habitualmente as compañías que ofrecen o servizo de adquisición dun dominio propio 

tamén ofrecen o servizo de aloxamento das páxinas web. Algunhas das máis 

recoñecidas a nivel estatal son www.strato.es, www.cdmon.es, www.arsys.es ou 

www.dinahosting.com.

Asociar o nome do dominio á nosa web 

Este paso consiste en facer que o noso nome de dominio se redirixa ou vincule coa 

nosa páxina web aloxada nun servizo de aloxamento determinado. 

Para entendernos o noso dominio sería como a matrícula dun coche e a nosa páxina 

web o coche. Con este paso o que estamos a facer é vincular o noso dominio coa nosa

páxina web, tal como se vinculáramos unha matrícula cun coche no proceso de 

matriculación. 

Ao facer esta asociación o que conseguimos é que calquera internauta que poña o 

noso dominio (por exemplo www.ehabilis.es) acceda á nosa páxina web. 
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Para facer este paso o mellor é consultar á empresa que xestiona o servizo de 

aloxamento para que nos indique os pasos a seguir. Todas as compañías de servizo de

aloxamento nos asesorarán sen maior problema para solucionar este proceso xa que é 

unha das súas tarefas.

Conta de correo electrónico 
Desde hai algúns anos, o uso da Internet revolucionou a

forma na que nos comunicamos os profesionais. O correo

tradicional quedou desbancado por outro sistemas máis

eficaces e seguros, que teñen como base os sistemas

dixitais, que nos ofrecen o mesmo servizo xunto con outras

melloras que sen a base dun ordenador serían

impensables. 

Unha destas formas modernas é o correo electrónico que non só serve para o envío de

texto, senón que tamén é usado para compartir outro tipo de información como imaxes 

ou arquivos, e incluso se está usando como ferramenta para identificar o individuo 

noutros servizos da era dixital como páxinas web ou redes sociais. 

Por todo isto, faise necesario ter unha conta de correo propia. Nesta explicación, 

aprenderemos a creala e usala nun dos provedores máis estendidos: Gmail, da 

empresa Google.

Creación da conta de correo 

Dirixíndonos a Gmail poderemos crear unha conta de correo, con moitos servizos 

asociados, de forma sinxela. 

http://mail.google.com
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O primeiro será cubrir a información que nos solicitan: nome e apelidos, un nome 

de usuario para asociar á nosa conta de correo, un contrasinal para protexela, data de 

nacemento e sexo, o noso número de móbil; xa que podemos asociar esta conta co 

noso móbil para sincronizar información e escribir un código captcha para asegurar que

quen crea a conta non é un programa malicioso. Aceptando as condicións de uso do 

servizo poderemos proseguir coa creación. 

No seguinte paso podemos escoller, opcionalmente, unha imaxe para mostrar ao enviar

emails, e que o receptor recoñeza inmediatamente quen llo envía. Feito isto xa teremos

creada a nosa conta de correo.

A bandexa de entrada 

Accedendo á nosa conta e escribindo o noso nome de usuario e tamén o contrasinal 

desde Gmail, veremos a nosa bandexa de entrada. 

Aquí estarán os correos web que recibamos e, premendo neles, poderemos ver o seu 

contido. Ademais esta ferramenta permítenos organizalos en diferentes carpetas, 

destacalos como importantes ou non importantes, eliminar aqueles que non 

consideremos válidos... 

Premendo na opción Responder sobre un correo web concreto poderemos 

responder ao remitente no mesmo correo.

Enviar un correo 

Desde a bandexa de entrada e premendo Redactar, abrirásenos unha pequena fiestra 

cun formulario cos datos necesarios para poder enviar un email. Necesitaremos a conta

de correo ao que vai destinado, un asunto no que escribiremos de que trata o noso 

correo e o corpo da mensaxe onde irá a información que desexamos enviar. 
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Ademais poderemos enviar un arquivo premendo o botón Clip e seleccionando o 

arquivo que queremos engadir. Ao rematar prememos enviar para que o noso email 

chegue ao destinatario. 

No momento de enviar un correo non debemos esquecer valorar que opción 

escollemos para enviar a información, sobre todo, naqueles casos que remitimos unha 

mensaxe a diferentes interlocutores. 

No apartado onde indicamos as contas de correo temos tres opcións que fan referencia

a como o receptor visualizará o correo enviado. 

-A opción Para é a máis común para incorporar as persoas ás que diriximos as nosas 

mensaxes. Ten a característica de que todos os emails aquí introducidos son visibles 

entre si. 

-A opción CC (siglas de Copia de Carbón) está pensada para incorporar o correo dunha

persoa que, aínda non sendo o destinatario principal, recibe a mensaxe e pode ler que 

nos enviamos un determinado email. 

-A opción CCO (siglas para Copia Carbón Oculta) está pensada para mensaxes a 

múltiples usuarios facilitándolle a cada receptor ver a mensaxe enviada pero non que 

foi enviada en paralelo a outros receptores.

Web actual 
Á parte das páxinas web que nos proporcionan información de xeito semellante á que 

podemos encontrar noutros medios como radio, televisión ou incluso a prensa escrita; 

existen outro sitios web que establecen unha comunicación máis próxima aos 

intereses do visitante ou incluso cunha temática profesional afastada dos temas máis 
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usuais que podemos atopar nos diferentes sitios da web (xornais, web institucionais, 

ocio...). 

Podemos detallar unha visión práctica dos tipos de páxinas web profesionais 

atendendo aos obxectivos que perseguen. As diferentes páxinas web existentes 

corporativas buscan dar resposta a: 

-Ter unha presenza de marca a través da rede explicando a especialización da 

empresa, o equipo humano que a conforma, a súa localización física... 

-A comunicación e establecemento de relacións cos clientes, medios de comunicación 

e outros grupos obxectivo. 

-Posicionamento da empresa ou dos membros da mesma como expertos en campos 

de actividade determinados aos que a organización pertence. 

-Optimización do posicionamento nos buscadores na Internet co obxectivo de ter unha 

presenza de marca dixital destacada. 

-Realización de probas de produtos ou de conceptos. 

-Canal de venda directo ou indirecto. 

-Ferramenta de colaboración. 

-Ferramenta de xestión do coñecemento. 

En definitiva o que actualmente nos aporta unha páxina web é captar a atención. Ante 

a enorme e ubicua cantidade de información e de publicidade, sobre unha crecente 

variedade de soportes, a atención convértese nun ben escaso e debemos implantar  
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estratexias e ferramentas que nos permita ser competitivos e recoñecidos. 

O aspecto máis interesante do desenvolvemento dunha páxina web é que o seu 

impacto non está relacionado co tamaño da nosa empresa e incluso do investimento 

económico que realicemos. Pequenos actores poden acadar grandes audiencias ou, 

polo menos, grandes porcentaxes das audiencias especializadas do seu sector.

Contidos dun blog 

Entendemos por Blog unha páxina web, frecuentemente

actualizada, composta por artigos xeralmente breves que

se dispoñen en orde cronolóxica inversa, onde un ou

varios autores escriben mediante unha ferramenta de

publicación de contidos moi sinxela. 

A temática dos blogs é tan diferente como os propósitos e

os desexos da persoa autora. Os contidos poden ser tan cotiás como o cine, a música 

ou as tecnoloxías, así como persoais ou profesionais. 

Neste material gustaríanos destacar a grande utilidade que ten un blog para as 

empresas. Ata fai uns anos a comunicación empresarial centrábase máis en emitir que

recibir información, pero os tempos piden un xiro radical nesta situación cara a manter 

unha conversación permanente cos clientes. 

Neste sentido un Blog ofrécenos un medio dixital para falar e dirixirnos ao mundo 

a través de Internet que, en paralelo, facilítanos recibir os comentarios de clientes 

xa consolidados, posibles clientes ou outras organizacións e deste xeito poder mellorar 

os servizos ou produtos prestados. 
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Ademais trátase dunha ferramenta TIC moi económica e fácil de implementar e 

xestionar co cal resulta un medio dixital para o profesional autónomo.

Crear un blog 

Dependendo do tipo de blog que queremos crear, debemos elixir unha das 

posibilidades que temos para darlle soporte. Á hora de elixir plataforma, a primeira 

decisión é se escoller un servizo completo, onde teñamos un blog aloxado ou instalalo

nun servidor propio adquirindo un dominio e contratando un servizo de hosting. 

O primeiro paso é máis sinxelo, pero ten como contrapartida que sempre dependemos 

da empresa que nos ofreza este servizo e dos cambios que realice no mesmo. 

No caso de optar polo servizo completo, existen unha multitude de boas opcións, case 

todas gratuítas, entre as que destacamos: 

-Blogger: www.blogger.com 

-Wordpress.com: es.wordpress.com 

-Blogia: www.blogia.com 

Tipicamente, o primeiro que teremos que facer é inscribirnos, para obter un nome de 

usuario e un contrasinal de acceso. Tamén nos pedirán algúns datos que axuden a 

configurar a nosa conta e o noso novo blog. 

A partir de aí poderemos escoller un modelo que definirá a aparencia que terá o noso 

blog. Realizados estes pasos xa disporemos dun blog corporativo onde comezar a 

escribir, a expor imaxes, vídeos ou calquera outro uso que desexemos darlle. 

Se optamos por instalar o software no noso servidor, necesitaremos o asesoramento 
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dun experto en tecnoloxía. Neste apartado tamén son moitas as posibles opcións 

tanto de software libre como privativo. Para atopar un bo implementador dun blog 

corporativo recomendamos que se consulte o Mapa TIC Galego 

(cdtic.xunta.es/mapatic/) onde atopará empresas tecnolóxicas galegas con acreditada 

solvencia para desenvolver a ferramenta.

Construír un blog con Wordpress, un caso práctico 

WordPress é unha ferramenta moi útil e famosa para a creación de blogs. A súa fama 

radica en poder construír plugins para engadir ao noso blog e así ampliar 

funcionalidades do mesmo. Ademais é moi sinxelo acceder a el e utilizalo.  

Para rexistrármonos só temos que acceder a es.wordpress.com e poñer o noso nome e

enderezo electrónico,  elixir un nome para o noso blog. Feito isto, recibiremos un email 

na nosa conta de correo para finalizar e activar o rexistro. A continuación podemos 

comezar a construír o blog. 

Para dar contido, só temos que entrar en es.wordpress.com poñendo o nome de 

usuario e contrasinal; así accederemos ao panel de control onde están as ferramentas 

e opcións de construción. No apartado de Entradas podemos premer en Engadir para 

que nos apareza o formulario de creación de entrada. Aquí escribiremos o seu título e o

contido, pero ademais deberemos asignar unha Etiqueta para poder ordenar as 

entradas de forma temática en relación coa información que expoñen. Ao rematar, xa 

estará dispoñible na dirección http://nomedoblog.wordpress.com.

Pautas para comezar a traballar cun blog 

Antes de comezar a publicar información no noso blog profesional recomendamos unha

serie de pautas que nos facilitarán sacarlle o mellor proveito a esta ferramenta TIC. 

 50 

http://nomedoblog.wordpress.com/
http://es.wordpress.com/
http://es.wordpress.com/
http://cdtic.xunta.es/mapatic/


Utilidades TIC para autónomos 

1.Superar o medo escénico: escribir nun blog supón expor ideas e unha parte da nosa 

empresa ao escrutinio público, pero iremos vendo como a resposta que recibimos é, na

inmensa maioría dos casos, cálida e cordial. 

2.En caso de dúbida, escribir: moitas veces, son os posts máis improvisados os que 

xeran maior interese e unha participación máis activa. 

3.Usar os comentarios para refinar o noso punto de vista: se o que desexamos 

transmitir non queda suficientemente claro, teremos a oportunidade de melloralo na 

resposta aos comentarios recibidos. 

4.Periodicidade: Actualizar os contidos de xeito periódico fará que os nosos visitantes 

collan interese no noso blog e saiban cando acceder en busca de nova información. 

5.Todo é beta: o blog é un espazo web en permanente desenvolvemento. Co paso do 

tempo iremos modificando a súa aparencia e os contidos que tratamos en función do 

interese xerado. 

6.Ter un motivo central: debemos escoller unha temática específica que abordar, onde 

poidamos demostrar a paixón profesional sobre unha área de traballo. Ademais é 

fundamental ser constante na incorporación de información. 

7.Expor os nosos éxitos: podemos habilitar un espazo onde os lectores poidan 

facilmente acceder aos artigos máis lidos ou que consideremos máis valiosos. 

8.Enviar a información ás redes sociais: o noso blog debe permitir que os visitantes 

poidan enviar o contido que consideren relevante ás redes sociais onde participan. 

Deste xeito eles mesmos estarán facendo de difusores da nosa mensaxe e empresa. 

9.A xente si está escoitando: por cada comentario que recibamos haberá cen lectores 
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que non comenten. Co paso do tempo, seguramente nos sorprenderemos do número 

de persoas que accederon ao noso blog. 

10.Non tratar de vender: un blog non serve para vender de xeito directo senón para 

construír unha boa reputación e imaxe de marca que redundará en beneficios para a 

nosa empresa. O autobombo excesivo crea mala reputación.

A Reputación Online 
A reputación online fai referencia ao que se di sobre a nosa empresa na Internet. Esta 

reputación xérase pola nosa participación na Rede (a través da nosa páxina web, 

comentarios noutros foros que nos mencionan, notas de prensa publicadas por xornais 

dixitais, publicacións nas redes sociais...), así como pola participación de terceiras 

persoas ou organizacións que comentan e mencionan a nosa marca. 

Xestionar a nosa reputación online é fundamental, de nada serve ter presenza na Rede

se non coidamos a imaxe que desexamos transmitir como profesionais. Para iso 

existen unha serie de premisas: 

-Os profesionais que desenvolven políticas de transparencia teñen máis posibilidades 

de posicionarse e ser referentes na Internet. Por exemplo contar cunha páxina web 

onde recibir peticións e comentarios para mellorar os nosos produtos e servizos serve 

para acreditar esta transparencia. 

-É fundamental que xestionemos a reputación online como un proceso inherente ao 

desenvolvemento da nosa organización. Ademais debemos ter en conta que é tan 

importante o que nós indicamos da nosa empresa como os comentarios e opinións que

recibimos de terceiros. 

-Ademais de participar na nosa web corporativa aportando información é clave intervir 
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en terceiros foros que aborden a nosa actividade.

Análise de resultados 

Unha vez que temos implementada unha páxina web e definida unha estratexia de 

comunicación dixital que nos permita xestionar a nosa reputación online é factible 

realizar un seguimento proactivo da súa evolución grazas á analítica web. 

A analítica web consiste na utilización de diferentes ferramentas tecnolóxicas que 

extraen datos estatísticos das páxinas web que temos activas. A través destes datos

podemos avaliar a repercusión que están tendo determinadas accións que realizamos 

na Rede e identificar aspectos para mellorar a nosa organización. 

Verdadeiramente a analítica web é un elemento clave para a xestión da nosa 

organización. A través dos datos extraidos (número de visitas á nosa web, localización 

das visitas, duración das visitas, apartados máis visitados...) detectamos aqueles 

aspectos que aos nosos clientes ou posibles clientes interesan máis. É dicir, se unha 

moblería escribe un artigo no seu blog sobre como montar e instalar un armario 

determinado e esta información recibe moitas visitas, pode ser interesante profundar 

nesta liña de negocio. 

Os indicadores claves para avaliar o rendemento da nosa páxina web son: 

1.Visitantes ou visitantes únicos: Un visitante único en teoría, debería achegarse á 

estimación do número de persoas diferentes que entran nun sitio web (se un visitante 

entra 3 veces nunha web séguese contabilizando como un só visitante). 

2.Visitas ou sesións: Unha visita é o número de veces que un visitante único entra nun 

sitio web. Esta visita pode involucrar varios apartados consultados. 
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3.Páxinas vistas: É o número de apartados ou páxinas polas que navega un usuario 

cando visita un sitio web concreto. 

4.Novos visitantes e visitantes que repiten: Os novos visitantes son aqueles que non 

estiveran previamente no sitio web, mentres que os que repiten son os que visitaron a 

páxina web máis dunha vez nun período de tempo determinado. Normalmente este 

parámetro mídese para períodos longos (unha semana, un mes, un ano). 

5.Visitas directas e visitas doutras fontes:Unha visita directa é aquela que se produce a 

partir de que un usuario escribe a dirección web do sitio que desexa visitar. Cando as 

visitas proveñen de buscadores (Google, Yahoo...) ou referencias externas desde 

outros sitios web considérase que proveñen doutras fontes. 

6.Duración da visita: A duración media dunha visita son os minutos por termo medio 

que dura unha visita na web. A maior tempo de duración da visita presúmese que os 

contidos da nosa páxina web son máis atractivos para os usuarios.

Ferramentas para a analítica web 

Unha das ferramentas máis utilizadas para poder facer unha análise estatística dos 

resultados da nosa web é Google Analytics (www.google.com/analytics/ ). Ao vincular a 

nosa páxina web con este motor de estatísticas obteremos en tempo real diferentes 

datos sobre as visitas e como os visitantes interactúan na nosa páxina web, ben sexa 

un blog, un portal web máis amplo, unha tenda de comercio electrónico... 

Para rexistrármonos só temos que acceder a www.google.com/analytics/ e poñer o 

noso nome e enderezo electrónico. Unha vez realizado o rexistro este software 

permitiranos crear diferentes contas para recuperar os datos estatísticos dunha ou de 

diferentes páxinas web, das que nós sexamos os propietarios. 
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O proceso de vinculación dunha páxina web co motor de estatísticas é sinxelo. Para 

poñelo en funcionamento debemos realizar os seguintes pasos: 

1.Crear unha conta en Google Analytics para recuperar os resultados dunha páxina 

web concreta. 

2.Ao crear a conta Google Analytics xerará un anaco de código cun identificador que 

deberemos integrar na nosa páxina web para facer a vinculación e que se recuperen os

datos anteriormente citados. 

3.Debemos incorporar este anaco de código na nosa páxina web. A incorporación deste

código pode realizarse de xeito manual (copiar e pegar o anaco de código na páxina 

index.html no encabezado) ou ben de xeito automático (existen ferramentas como os 

blogs que xa contan cun campo específico para indicar o código concreto). 

Unha vez vinculada a ferramenta de estatísticas Google Analytics coa nosa páxina web

profesional comezaremos a recibir os resultados de como os internautas interactúan co

noso contorno ao longo do tempo.

Estratexias para escoitar á Rede 

Para poder desenvolver unha xestión adecuada da nosa reputación online ademais de 

coñecer como interactúan os visitantes que acceden á nosa páxina web e realizar unha

actualización periódica dos contidos tamén é fundamental realizar unha escoita 

sistemática da Internet. 

Esta metodoloxía permitiranos coñecer por unha banda como estamos posicionados 

nos buscadores, así como, identificar as referencias existentes desde terceiras páxinas 

web á nosa marca.
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O posicionamento nos buscadores 

Por buscadores entendemos aquelas ferramentas existentes na Internet que nos 

permiten realizar unha consulta ou pregunta e obter un resultado dun número de 

páxinas web que dan resposta á consulta. 

Un bo exemplo de buscador é Google, Bing ou Yahoo, motores de busca nos que 

introducimos dúbidas e obtemos respostas. 

Todos os buscadores utilizan uns criterios para organizar as respostas ás nosas 

dúbidas, é dicir, organizan as páxinas web que dan resposta a unha dúbida concreta 

(por exemplo: empresas especializadas en carpintería metálica en Pontevedra). 

Algúns dos criterios que habitualmente utilizan os buscadores para valorar a relevancia 

das páxinas son os seguintes: 

1.Número de visitas que recibe una páxina web concreta. É dicir, se unha páxina web 

concreta recibe moitas visitas os buscadores interpretan que a información que conten 

é moi relevante. Do mesmo xeito unha páxina web que case non recibe visitas non é 

significativa. 

2.Número de ligazóns desde terceiras páxinas web. É dicir, se unha páxina web 

concreta é referenciada por moitas outras páxinas web enténdese que aporta un valor 

substancial sobre outras páxina web sen referenciar. Neste sentido os buscadores 

incorporaron nos últimos anos as referencias que proceden desde as redes sociais 

(Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing...). 

3.Contidos actualizados. É dicir, se unha páxina web incorpora progresivamente 

contidos actualizados de forma permanente é valorado positivamente polos buscadores

xa que interpretan que é unha páxina activa e dinámica. 
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Ademais destes criterios cada buscador presenta o seu algoritmo propio para ponderar 

a importancia dunha páxina web ou outra e colocala nunha posición ou outra cando un 

internauta realice unha consulta. 

Coñecer como os buscadores operan para organizar os resultados non é banal. É 

evidente que non é o mesmo aparecer nos primeiros resultados dunha consulta que 

realiza un internauta a aparecer no resultado 50, xa que a visibilidade que teremos será

totalmente diferente. 

Ás estratexias para mellorar a nosa posición nos buscadores de cara a aparecer nas 

primeiras posicións é o que denominamos posicionamento SEO (Search Engine 

Optimizate) que consiste na aplicación de diferentes fórmulas para mellorar a 

visibilidade do noso sitio web nos buscadores.

Identificar referencias externas 

Por referencias externas entendemos comentarios que fan referencia á nosa empresa 

escritos en terceiras páxinas web que non son da nosa propiedade. Por exemplo unha 

empresa de mobles que recibe un comentario valorando negativamente o seu servizo 

de loxística nun foro de decoración. 

Identificar como e onde están falando de nós como empresa permitiranos mellorar os 

nosos servizos e produtos, contactar con aquelas persoas ou organizacións que fan 

referencia ao noso traballo e mesmo poder responderlle neses foros de forma 

adecuada. 

Para identificar referencias externas á nosa marca ou empresa podemos: 

-Consultar nas estatísticas web o apartado de “Fontes externas” que identifica aqueles 

sitios web que teñen unha ligazón e fan referencia á nosa páxina web. 
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-Realizar buscas nos principais buscadores de cara a identificar cales son os 

comentarios recibidos desde outros sitios web.

Glosario 
Enderezo IP: etiqueta numérica que identifica a un dispositivo (normalmente un 

computador) nunha rede. 

Dominio: traduce enderezos IP en termos máis fáciles de memorizar e manexar. Por 

exemplo, '192.168.90.34' pode ser traducida por 'www.exemplo.com'. 

Servidor: nodo que pertence a unha rede e ofrece servizos a outros nodos chamados 

clientes. Estes nodos cliente poden ser computadores, tablets, móbiles... Dependendo 

dos servizos ofrecidos, os servidores poden ser de moitos tipos, por exemplo: servidor 

web se ofrece aloxamento de direccionamento de páxinas web, servidor email, servidor

de impresión se ofrece servizos con impresoras, etc. 

Post: cada un dos artigos que forman parte dun blog. Estes artigos están formados por 

título e contido texto, aínda que tamén poden mostrar vídeos, audio e imaxes. 

Analítica web: trátase de combinar diferentes estratexias e ferramentas TIC que nos 

permitan coñecer en detalle información acerca do tráfico de usuarios que está xerando

una páxina web ou ferramenta tecnolóxica concreta. A través dos datos estatísticos 

recollidos (número de visitas, duración das visitas, páxinas visitadas, localización dos 

visitantes...) podemos extrapolar información de interese para definir a nosa estratexia 

de comunicación na Rede.
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Licenza de imaxes 
Presenza en Internet. Svilen.milev. CC-By-SA. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_wide_web.jpg 

A Web. Dominio Público. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWW_balloon.svg 

Conta de correo electrónico CC-By-SA 3.0. 

http://pinterest.com/hostgator/email-tutorials-for-cpanel-video/ 

Contidos dun blog. Dominio Público. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blogger.svg

Construír un blog con Wordpress. Un caso práctico. GNU License 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wordpress_Blue_logo.png
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IV. A sinatura dixital: aplicacións prácticas

Introdución 
A revolución das tecnoloxías da información xunto co desenvolvemento das 

infraestruturas de comunicacións, están cambiando significativamente e a nivel global 

as relacións entre os individuos e as organizacións. Estes novos xeitos de 

comunicación abren un abano de posibilidades tanto para os cidadáns como para 

as empresas permitindo, entre outras cousas, realizar contratacións, transaccións ou 

comercializacións de produtos e servizos, dun xeito eficiente, áxil e económico. 

Este abano de posibilidades precisa que as transmisións e intercambios que se xeren 

presenten niveis aceptables de seguridade e protección. Neste ámbito o certificado e 

a sinatura dixitais son unhas das ferramentas máis seguras e fiables.

Seguridade nas xestións por Internet 
As novas tecnoloxías facilitaron moitos ámbitos da nosa vida diaria. Moitas das 

xestións burocráticas que antigamente necesitaban de moito tempo para cubrir papeis 

e a presenza física na oficina de quen facía as xestións, foron trasladadas a páxinas 

web que permiten realizalas en calquera momento, de forma cómoda, desde calquera 

dispositivo conectado á Internet. 

Pero aínda que mellorou moito esta casuística, tamén trouxo consigo necesidades 

vitais en canto a salvagardar os datos transmitidos e asegurar que quen realiza a 

operación é quen di ser. Para iso creouse a sinatura dixital, que proporciona 

mecanismos para que os trámites teñan a seguridade necesaria, nos ámbitos nos que 

sexa necesario un tratamento especial dos datos.
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O que imos aprender 
Nesta pílula de contidos formativos aprenderemos: 

    O que é unha sinatura dixital 

    Cal é a súa base 

    O seu funcionamento 

    O que é un certificado dixital 

    Os datos que contén 

    O que non é unha sinatura dixital 

    Un caso práctico 

    A forma de obtelo

Sinatura dixital 
A sinatura dixital é unha ferramenta tecnolóxica que permite garantir a autoría e 

integridade dos documentos dixitais. Permite asegurar as comunicacións electrónicas 

mediante mecanismos que garantan: 

• A autenticidade do documento, é dicir, que o emisor do documento é 

realmente quen di ser e o documento é o que verdadeiramente quere enviar. 

• A integridade do documento, que é a virtude que busca manter os datos libres

de modificacións non autorizadas, sendo así exactamente como se creou sen 

manipulacións nin alteracións por persoas ou procesos non autorizados. 

• A confidencialidade do documento, aplicándolle encriptación. Isto permite que 

só o destinatario poida ver o documento que lle foi enviado. 
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En que se basea? 

Cada usuario ten un par de chaves RSA, unha chave pública e outra privada, que 

deben cumprir as seguintes condicións: 

• Deben funcionar en parella, a unha sen a outra non vale de nada. 

• Debe ser imposible deducir unha a partir da outra, para que sexan chaves 

seguras .

• O que se encripta con unha, só pode ser desencriptado coa outra, e 

viceversa.

A chave pública pode ser coñecida e visible, en cambio a chave privada debe 

manterse en segredo. Estas chaves usaranse para encriptar o contido da mensaxe, 

que simplemente é modificar o seu contido dixital, mediante un algoritmo, de tal forma 

que non sexa intelixible sen desencriptalo.

Como funciona? 

Unha persoa xera coa súa chave privada unha mensaxe encriptada e envíaa xunto coa

chave pública. O receptor pode utilizar a chave pública enviada para desencriptar a 

mensaxe e comprobar que non foi alterada. 

 

Se se quixese alterar a mensaxe maliciosamente, sería necesario xerar para a 

mensaxe alterada unha versión encriptada, que se puidese desencriptar coa chave 

pública do autor; tarefa que é practicamente imposible. 
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Isto implica un risco: como saber que a chave pública que se envía é da persoa que di 

ser. Para iso utilízanse os certificados dixitais. 

Que non é unha sinatura dixital 

Existe confusión entre moitos profesionais do que realmente é. Para facilitalo 

expoñemos una lista do que non é: 

• Unha rúbrica manuscrita escaneada. 

• Un contrasinal. 

• Calquera documento encriptado. 

• Algún procedemento biométrico que dote a un documento de autenticidade 

unicamente. 

• Un documento dixital que só garanta a súa integridade e non a súa autoría. 

• Un documento dixital que só garanta a súa autoría e non a súa integridade. 

Certificado dixital 

Un certificado dixital certifica que a chave pública asociada á mensaxe enviada 

pertence á persoa ou entidade identificada no certificado, protexendo así á chave 

pública de fraude, falsa representación ou alteración. 

Así o usuario pode identificarse en calquera tipo de transacción ou comunicación 

electrónica garantindo que o documento emitido foi enviado polo titular do certificado e 

que non sufriu ningunha alteración.
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Que datos contén? 

O certificado dixital máis usado na actualidade é o ITU X.509. O datos máis 

importantes que conteñen estes certificados son: 

• A chave pública do usuario: a mencionada anteriormente. 

• A identificación do usuario: datos pertencentes ao usuario que corroboran que

é o emisor da mensaxe. 

• Un identificador interno do certificado: usado para identificar univocamente 

certo certificado entre outros. 

• Período de vixencia do certificado: o tempo no que o certificado é valido para o 

seu uso. 

• Usos válidos do certificado: indica que pode certificar a certificación, como por 

exemplo email, ssl, ssh, facturas... 

• Identificación da autoridade certificadora: identifica quen creou a certificación

e asegura que é valida. 

• Identificador do certificado da autoridade certificadora necesario para validar: o

identificador da autoridade certificadora. 
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Casos prácticos 
A teoría pásase á práctica en diversas formas. A máis coñecida é o DNIe aínda que 

podemos encontrar esta tecnoloxía noutros documentos da vida diaria.

O DNIe

O Documento Nacional de Identidade electrónico, 

DNIe, é emitido en España desde 2006 pola

Dirección Xeral da Policía. A súa principal

característica consiste en incorporar un chip capaz de

almacenar de forma segura a mesma información que

se encontra impresa na tarxeta, ademais dos

certificados dixitais necesarios para a autenticación e

a sinatura electrónica.   

Co DNIe pódense efectuar compras asinadas a través da Internet, realizar trámites nos 

organismos gobernamentais, facer transaccións seguras con entidades bancarias... coa

certeza da identidade de quen realiza as xestións. 

O DNI electrónico é máis seguro que o anterior, pois incorpora maiores medidas de 

seguridade que fan imposible a súa falsificación e permite realizar trámites a distancia 

pola Internet, tanto con entidades públicas como privadas. 

Se o queremos empregar, é necesario ir a un dos puntos electrónicos situados nas 

comisarias españolas onde inserindo o DNI e o PIN de 8 caracteres que nos facilitaron 

ao solicitar ou renovar o carné, e seguindo as instrucións que nos indiquen, poderemos

activalo. 

Despois de 30 meses da súa activación, os certificados do DNIe caducan, polo que é 
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necesario renovalos no caso de seguirmos necesitándoos. O método de renovación é 

moi semellante ao método de activación, dirixíndonos a un punto electrónico dunha 

comisaria e seguindo os pasos que nos indiquen, renovaremos o noso DNI-e de forma 

sinxela. 

Para poder facer trámites co noso DNIe desde a casa ou lugar de traballo, é necesario 

ter un computador cos seguintes elementos: 

• Lector de tarxetas intelixentes que soporte o estándar ISO-7816. 

• Navegador de Internet compatible con módulos e controladores criptográficos 

como pode ser: Internet Explorer (versión 6.0 ou superior), FireFox (versión 1.5 

ou superior) ou Chrome. 

• Módulos ou controladores criptográficos: "Cryptigraphic Service Provider" (CSP) 

ou Smart Card Mini-Driver para Sistemas Operativos Windows, e PKCS#11 para

contornos Linux. Estes módulos pódense obter desde a URL 

www.dnielectronico.es/descargas. 

Os servizos que ofrece o DNIe que poden ser de interese son: Consulta do Informe de 

Vida Laboral, Consulta de Puntos do Permiso de Conducir, Realizar a Declaración da 

Renda, Sinatura electrónica de documentos ou Solicitude de bolsas. 

Para máis información dirixirse ao Portal do DNIe.

Como se pode obter a certificación dixital? 

Se necesitamos a certificación dixital para unha empresa, os pasos que deberemos 

seguir son : 

• Primeiro necesitaremos un certificado do Rexistro Mercantil da súa provincia, 

acreditando a representación da persoa que solicita a certificación e o seu cargo.

Se a persoa que solicita o certificado é membro do Órgano de Administración, 
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ten facultades suficientes para a súa solicitude. No suposto de solicitar o 

certificado a nome dun apoderado, deberá constar expresamente no poder 

outorgado, a facultade para a solicitude do mesmo. O certificado expedido polo 

Rexistro ten unha validez de 10 días, pasados os cales, deberá solicitarse de 

novo en caso de non ser completados os trámites. 

• A solicitude do certificado dixital realízase a través da web da Fábrica Nacional 

de Moeda e Timbre, que nos facilitará un formulario para solicitalo. É importante

gardar una copia impresa do código xerado na solicitude, dado que o 

precisaremos posteriormente para presentalo na administración e a súa 

posterior descarga. 

• Debemos ir a unha delegación de Facenda coa copia da solicitude que fixemos

no Rexistro Mercantil, o certificado do rexistro obtido da Fábrica Nacional de 

Moeda e Timbre e o DNI. Informarannos de que poderemos descargar o 

certificado nun prazo de 24 horas. 

• Agora xa poderemos acceder de novo á web da Fábrica Nacional de Moeda e 

Timbre para descargar o certificado, co NIF da empresa e o código da 

solicitude. 

• É moi recomendable gardar o certificado nun pen-drive ou similar, como copia 

de seguridade do mesmo. 

Asinar dixitalmente documentos 

A sinatura dixital dun documento varía dependendo do tipo de documento e a 

aplicación que se use, aínda que polo xeral os pasos son: 

1. O asinante ingresa a opción de asinar dixitalmente o documento 
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2. A aplicación solicita o dispositivo (tarxeta intelixente) 

3. O asinante insire o dispositivo no lector (Porto USB ou lector de tarxetas) 

4. O dispositivo solicita os datos de activación (palabra ou frase clave) 

5. O asinante indica a súa palabra ou frase clave 

6. O sistema operativo calcula o código clave e asínao utilizando a chave privada

custodiada polo dispositivo. Ademais verifica o estado do certificado para 

evitar asinar cun certificado revocado o suspendido. 

7. A aplicación almacena en grupo o documento asinado, o cal está composto 

pola unión do documento electrónico, o certificado dixital e o resumo encriptado 

8. O asinante verifica que o documento ou arquivo estea asinado dixitalmente 

Glosario 
Algoritmo: operacións realizadas sobre un dato ou conxunto de datos de entrada, que 

leva á obtención doutros datos ou conxunto de datos de saída. 

Encriptación: método polo cal unha mensaxe ou arquivo, que é lexible por unha 

persoa ou sistema, é sometida a un conxunto de cambios ou operacións converténdose

noutra mensaxe ou arquivo distinto que non é lexible por persoas ou sistemas alleos á 

forma de desfacer eses cambios para obter os orixinais. 

Chaves RSA: conxunto de datos obtidos o aplicar un algoritmo de encriptación RSA a 

un documento, mensaxe, dato... 

Procedemento Biométrico: procedemento pola cal se obteñen características físicas 

e biolóxicas propias e unívocas dunha persoa. Estas non as comparte con outra polo 

que fan de puntos de identificación de suxeitos fiable. Pode ser a pegada dactilar, a 

forma e o fondo da retina do ollo, a distancia xeométrica facial... 

Módulo ou Controlador: aplicación transparente ao usuario (o usuario non é 
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consciente de que se está a executar) que se encarga de funcións de comunicación 

entre dispositivos hardware e o software, realiza operacións en datos, etc, os cales son 

necesarios para o funcionamento de aplicacións máis grandes.

Licenza de imaxes 
Como funciona? Dvdrodriguez. CC-By-SA. 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Firma_Digital_Asim%C3%A9trica.png 

O DNIe. Licenza para usos divulgativos. 

http://www.dnielectronico.es/oficina_prensa/recursos/Imagenes/Condiciones_de_uso_d

el_logo_DNIe.pdf
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V. Mercadotecnia na rede

Introdución 
O comercio, a venda, a compra e, en xeral, as transaccións entre persoas forman parte

da nosa sociedade e da nosa historia. E o colectivo de profesionais autónomos está 

moi en contacto con este mundo, xa sexa na súa profesión de venda directa, de 

servizos a outros profesionais, etc. 

Os primeiros mercados en vilas e pobos; as primeiras rutas comerciais entre países; a 

chegada da produción en masa coa revolución industrial, etc. E agora o mercado global

e a venda por Internet. Comerciar é algo intrínseco á nosa sociedade e os cambios 

tecnolóxicos non son alleos a esta situación. 

Entón, por que debemos ter en conta Internet nas nosas estratexias como profesionais 

autónomos? 

A resposta é obvia: desde o ano 2000 Internet é a plataforma de compra/venda que 

máis medrou na historia. Nin a prensa, nin a radio nin a televisión tiveron este 

crecemento. 

Son moitas as entidades (empresas, asociacións...) que saben da potencialidade que 

ten Internet e, sen querer investir tempo nin recursos, optan por publicar unha páxina 

web. Aí queda a súa aposta pola rede. 

Hoxe, isto non é suficiente, unha páxina non serve se ninguén a visita. A 

sobreexposición informativa que ten Internet esixe outras estratexias; se a 

mercadotecnia é imprescindible para calquera negocio que queira 

sobrevivir, Internet é a canle onde non podemos deixar de actuar. 
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Mercadotecnia na rede 
Antes de analizar as diferentes ferramentas e estratexias de mercadotecnia na rede, 

debemos contar cunha definición de mercadotecnia clara e precisa: 

Que é a Mercadotecnia? 

Se lles fixeramos esta pregunta a varias persoas, unha das respostas máis comúns 

sería: un conxunto de estratexias para vender máis. 

Evidentemente, esta resposta intuitiva precisa ser completada pois a mercadotecnia é 

un proceso complexo onde a venda é só un elemento máis. Imos concretar esta 

afirmación. 

Sexa cal for a definición que manexemos, debemos ter en conta: 

 

• A mercadotecnia é un proceso social xa que a realizan persoas para outras 

persoas, partindo das necesidades e dos desexos humanos. Un obxectivo 

fundamental é establecer vínculos permanentes entre a empresa e a clientela. 

• A mercadotecnia debe identificar os clientes meta e centrarse en como 

satisfacer as súas necesidades dunha forma rendible para a organización. 

• A mercadotecnia implica certo grao de competitividade posto que comparte un 

segmento de clientela potencial con outras empresas. 

• A mercadotecnia é un proceso que necesita ser xestionado en varias fases: 

debe desenvolver unha análise completa do mercado, unha planificación de 

actividades, un desenvolvemento destas actividades e unha avaliación ou 

medición dos resultados obtidos. 

 71 



Utilidades TIC para autónomos 

Estratexias da Mercadotecnia na rede 
A mercadotecnia tradicional implica varias fases.

Unha vez que xa fixemos a análise do mercado,

debemos concretar as estratexias de

mercadotecnia, especificando as accións que se van

seguir para lograr os obxectivos propostos. 

Para que estas accións cumpran a súa función, debemos ter en conta un conxunto de 

variables ou ferramentas. Debemos decidir que produto ou servizo ofrecemos, para 

quen, a cambio de que, onde... 

E cales son estas estratexias? 

Este conxunto de variables ou ferramentas chámase 'mestura de mercadotecnia' 

(marketing mix). Nos anos 50-60, o profesor E. Jerome McCarthy, clasificounas nos 

famosos catro P. 

Esta clasificación aínda é válida hoxe en día mais Internet transformou a sociedade e 

tamén ampliou as dimensións de cada elemento da mercadotecnia. Imos velo 

deseguido. 

O cambio de aplicación dos catro P 

E que ocorre en Internet? 

Despois desta pequena introdución ao concepto de mercadotecnia, imos ver como 

Internet cambia a aplicación dos catro P: 

O produto. Na rede, se mostramos o produto ou servizo que ofrecemos debemos 

facelo coa maior calidade posible. Ninguén quere adquirir algo que non coñece e que 
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non pode tocar nin sentir. Investir esforzo en describir os produtos e servizos merece a 

pena. 

O prezo. Os produtos en Internet teñen prezos reducidos debido á redución de 

intermediarios. Ademais, hai buscadores especializados que permiten percorrer todos 

os sitios web para atopar os prezos máis baixos por un produto ou facer comparativas. 

Nunca debemos ter medo de mostrar os nosos prezos en Internet. 

A distribución. Todos os conceptos tradicionais de distribución están mudando por 

efecto de Internet. As empresas produtoras empregan os sitios web para vender 

directamente, sen estar condicionadas polas canles de distribución clásicas. 

A promoción. Inclúe a publicidade por clic, os avisos en páxinas web, os envíos de 

correo masivos, a mercadotecnia en buscadores (optimización en buscadores), a 

utilización de redes sociais, a mercadotecnia de blogues... 

Como podemos ver, a mercadotecnia na rede complementa e enriquece a 

tradicional achegándonos máis recursos (ou máis sofisticados) para poder vender 

máis e, nalgúns casos, con menores custos. 

A interactividade é outro elemento interesante xa que Internet permite o contacto 

directo e inmediato entre quen compra e quen vende. 

Claves e estratexias 
Ao falarmos da promoción en Internet, consideraremos unha variedade de estratexias.

Todas, directa ou indirectamente, irán encamiñadas a atraer xente cara á nosa web 

cuxo perfil coincida co público meta, aquel que pode chegar a ser o noso cliente. Os 

nosos obxectivos serán: 
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• Atraer visitas cara á nosa web. 

• Converter esas visitas en clientela 

• Fidelizar a clientela. 

• Converter esta clientela en difusores da nosa imaxe para atraer máis tráfico. 

Difusión 

A maioría das persoas usa buscadores na rede e unha das nosas propostas será 

deseñar unha estratexia que nos permita Difusión e redeaparecer nos primeiros postos 

destes buscadores. 

O intercambio de ligazóns é outro punto fundamental. Cantos máis dominios liguen 

co noso máis visitas teremos. Ademais, cantas máis visitas, mellor posicionada estará a

nosa páxina. Para isto, buscaremos webs que se complementen coa nosa para 

intercambiar ligazóns de mutuo beneficio. 

Xerar contidos interesantes fará que a nosa páxina sexa un referente. Debemos 

comunicar todas as novidades a través da páxina, do correo, das redes sociais... 

Ademais, se ofrecemos material de descarga gratuíta captaremos o interese e 

promoveremos a difusión da nosa imaxe. 

A conversión de visitantes en clientes dependerá, sobre todo, da usabilidade da 

nosa páxina. Se, por exemplo, temos gráficas moi pesadas que tardan máis de dous 

minutos en seren cargadas, o usuario abandonaranos. É importante considerar a 

conexión a Internet que pode ter o cliente. A información máis relevante será fácil de 

localizar: formas de contactar con nós (varias), descrición do produto ou servizo que 

ofrecemos, preguntas frecuentes... 
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As redes sociais de compras 
Dentro das redes sociais, cómpre destacar un novo fenómeno que pretende axudar o 

usuario nas súas compras en Internet: as redes sociais de compras. 

As redes sociais de compras tratan de converterse nun lugar de consulta e compra, un 

espazo no que os usuarios poden consultar todas as dúbidas que teñen sobre os 

produtos nos que están interesados, ler opinións e escribilas, votar os seus produtos 

favoritos, coñecer xente coas súas mesmas afeccións e, por suposto, comprar ese 

produto nas tendas máis importantes cun só click. Esta tendencia ten nome, chámase 

Shopping 2.0. 

Que podemos facer nós? 
A estas alturas seguramente xa vos formulastes a gran pregunta: 

 

Pódenme axudar as redes sociais a vender? 

Realmente esta pregunta respóndese por si mesma. Se hai millóns de usuarios, de 

entre todos estes, é obvio que unha porcentaxe pode estar interesada nos nosos 

produtos ou servizos. Imos coa parte importante: como? Como xa vimos, a Social 

Media Mercadotecnia, SMM, ou Mercadotecnia en Medios Sociais é o uso de 

ferramentas sociais como parte da estratexia de mercadotecnia dunha organización. 

A Social Media Optimization, SMO, ou Optimización dos Medios Sociais fai referencia

ás actividades que se deben desenvolver, a nivel de estratexia e accións, para 

acompasar o uso destas ferramentas sociais coa estratexia de mercadotecnia da 

organización, desde unha perspectiva publicitaria ou comercial. 

Imos ver que hai diferentes tipos de redes sociais mais todas teñen unha parte común.  

As persoas usuarias conéctanse a estas cun espírito social e de comunicación, é dicir 
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un estado mental baseado en relacionarse e compartir información. 

Independentemente da rede social, debemos ter en conta certos elementos. 

Optimización de redes sociais 
O SMO (Social Mercadotecnia Optimization) é un grupo de

métodos facernos visibles na maraña de Internet cos nosos

contidos, a través dos medios sociais, comunidades e sitios

comunitarios. 

Aínda que estas dinámicas aínda están en construción, poderiamos falar de certas 

regras fundamentais do SMO. 

Crear interacción 

A interacción pode darnos información interesante sobre a nosa clientela pero tamén 

vai reflectir que nos preocupamos por coñecer os intereses e as opinións das persoas 

usuarias. 

Un exemplo: 

Podemos conseguir unha interacción moi rendible cando lanzamos unha pregunta 

relacionada cos nosos produtos actuais ou futuros. 

• Se a nosa empresa é unha editorial, podemos obter opinións sobre o deseño 

das portadas. 

• Se pensamos en desenvolver cursos, tamén podemos preguntar sobre as 

propostas formativas que a xente ve como máis atraentes. 

 

Estas accións atraen as persoas pois séntense partícipes no proceso de 

creación e desenvolvemento de produtos. E para nós ten un valor engadido ao 

darnos información sobre como van ser acollidos os nosos produtos. 
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Dar contido 

Debemos ofrecer contidos interesantes aínda que non estean dirixidos directamente 

á venda; se fornecemos información de calidade, converterémonos no punto de 

referencia dunha comunidade específica. Se a xente liga para a nosa páxina, isto 

mellorará a súa visibilidade social. Cantos máis tags ou marcas teña a nosa páxina, 

volverase máis relevante para os motores de procura. 

Por exemplo, se temos unha óptica, sería moi interesante para os usuarios 

que falásemos dos diferentes graos de protección solar que teñen as nosas 

lentes de sol e do valor de protección solar ideal que teñen que ter este tipo 

de lentes. Ou, por exemplo, se temos unha casa de turismo nos Ancares, 

sería bo ofrecerlles ás persoas usuarias rutas de interese, sendeirismo etc. 

que haxa no noso contorno. 

Hai certos contidos que se estenden socialmente de maneira natural; os contidos que 

fan que a xente se ría, as pequenas aplicacións de entretemento (screensaver, postais)

ou algún widget pode sernos moi útil se non temos unha idea mellor. 

Distribuír a información 

A interacción ou a creación de contidos interesantes non servirán se non están 

movéndose pola rede; se quedan no noso círculo máis persoal, non cumprirán o seu 

obxectivo. 

Debemos axudar a que o noso contido "viaxe" utilizando os diferentes medios para iso, 

ben contratando servizos de pago nas mesmas redes sociais, ou ben creando posts de 

interese, participando en temas relacionados co noso sector dunha forma construtiva, 

asesorando outras persoas etc. Participar fai que a mensaxe se estenda máis lonxe e 
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máis rápido. 

Esta parte é a máis complicada, pero tamén é a que aumenta o noso valor ante os 

buscadores e aumenta a nosa popularidade e imaxe (branding) nas redes sociais. 

Por exemplo, en Facebook pódense facer anuncios promocionables pero tamén 

podemos participar en foros, escribir artigos no muro da nosa páxina de Facebook, 

publicar enquisas... 

Manter a coherencia e a imaxe 

Hai que manter sempre unha boa imaxe e a coherencia na identidade que 

proxectamos da nosa empresa. O traballo de meses ou anos pode arruinarse por 

unha mala xestión cunha persoa usuaria. 

Por outra parte, se a persoa que dirixe a nosa estratexia de mercadotecnia na rede non

ten as calidades suficientes, a credibilidade da empresa verase danada. 

Mesturar recursos 

Unha das formas de sacarlle proveito ás ferramentas dispoñibles é mesturalas. Por 

exemplo, empregando mashups. 

Este é un concepto moi en boga en Internet 2.0. Trátase basicamente de usar contido 

ou aplicacións tomadas de diversos lugares para crear novo contido ou aplicacións 

(por exemplo, cando alguén inclúe un vídeo de Youtube no seu blogue ou usa RSS 

para colocar noticias dun xornal na súa propia web). 

Outro exemplo de mashups é situar as nosas fotos de Flickr en Google Maps. 

A recomendación de SMO pasa por facilitar que os nosos contidos poidan ser usados 
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por outros e así xerar atención sobre nós mesmos. 

Quen o pode facer? 
Actualmente existe un perfil profesional que centraliza estas funcións: o community 

manager. O community manager, ou social media manager encárgase, principalmente, 

de crear a identidade da empresa nos contornos sociais. Do mesmo xeito que non lle 

encomendamos a representación social da nosa empresa a calquera persoa, debemos 

escoller ben o perfil de quen se ocupa de xestionar a mercadotecnia na rede. 

O community manager deberá incentivar e motivar as persoas usuarias 

cara á marca e realizará un labor comunicativo. Encargarase de fidelizar e 

captar clientes, así como de obter unha visión xeral da marca nos medios 

sociais para logo optimizala ou potenciala para o seu beneficio. Todo isto, 

verase alimentado con características como a creatividade, a capacidade 

de xestión e de análise, as aptitudes para as relacións directas... 

A actividade do community pódese facer de xeito corporativo ou persoal. Ao actuar 

de forma corporativa (baixo a identidade do logotipo) a capacidade social queda 

diminuída. Se actúa de forma persoal (con nome e apelidos), está fomentado certo 

nivel de complicidade. 

Tipos de redes sociais 
O protagonismo das redes en Internet é indiscutible. Practicamente toda a web 2.0 

podería asimilarse ao concepto de comunidade: blogues (wordpress, blogger) e 

microblogging (twitter), mail e mensaxería instantánea, espazos de afinidade (myspace,

facebook), profesionais (linkedin, Xing), compartición de contidos (youtube, flickr, 

wikipedia), mundos virtuais (Second Life). 
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Existen tres tipos fundamentais desde o punto de vista da mercadotecnia en rede: 

• De comunicación inmediata 

• Rede de contido 

• Rede de exposición 

Rede de comunicación inmediata 

Aínda que non responden exactamente á definición de rede social, son comunidades 

de especial relevancia na comunicación social en Internet. Entre elas figura 

Messenger, Twitter ou Skype. 

Nos próximos temas, centrarémonos nas potencialidades de Twitter xa que 

representa un grande atractivo para empresas pequenas que non poden dedicar 

grandes orzamentos a facer publicidade; este atractivo baséase en dous factores: 

• O primeiro é o baixo custo de utilizalas como parte dunha estratexia de 

mercadotecnia. Abrir unha conta en Twitter é gratis, e o investimento inicial 

requirida para aprender como funciona e empezar a enviar tweets é mínima. 

• O segundo é a posibilidade de chegar a un número extremadamente grande de 

clientes potenciais a través de mensaxes reenviadas sucesivamente polos 

seguidores da empresa, os seguidores destes etc. 

Rede de contido 

Neste grupo están certas comunidades cunha función e un contido claramente definido 

(compartir música, fotos, imaxes...). As máis coñecidas son MySpace, Flickr ou 

Youtube .

MySpace ten máis de 200 millóns de usuarios e diversos servizos. Funciona como 

unha plataforma musical: para escoitar música, ver vídeos musicais, buscar 
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información de locais, promocionar novos grupos e artistas etc. 

Flickr utilízase para compartir imaxes e fotos cun carácter máis formal que outros 

soportes como Fotolog ou Myspace. 

Tamén pode ser unha ferramenta de marketing. Por exemplo, se temos unha clínica de 

estética dental, podemos colgar fotos con imaxes sobre os tratamentos de ortodoncia 

invisible; se temos unha tenda de artesanía, podemos colgar o noso catálogo de 

produtos. 

Youtube é un sitio web no cal os usuarios poden subir e compartir vídeos de forma moi 

sinxela. 

Rede de exposición de xente 

Estas redes funcionan para establecer e manter comunicación entre xente. As máis 

coñecidas son Facebook, Tuenti, Linkedin e Xing. 

Facebook é a máis común das redes, ten máis de 500 millóns de usuarios rexistrados 

ao redor de todo o mundo. É a favorita para un 38% de todos os usuarios de redes. 

Destaca como buscador de xente. Ofrece moitos servizos: lista de amizades, grupos e 

páxinas que reúnen persoas con intereses comúns onde se poden engadir fotos, 

vídeos, mensaxes... 

Linkedin é unha rede composta por máis de 55 millóns de usuarios e miles de 

empresas e que se diferencia de redes como Facebook ou Myspace no seu obxectivo 

principal: axudar os e as profesionais de todos os sectores a poñerse en contacto entre

si, xerar negocios, colaborar e ampliar contactos profesionais. 

Xing tamén é unha rede social de ámbito profesional. A súa principal utilidade é a de 
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xestionar contactos e establecer novas conexións entre profesionais de calquera 

sector. 

Tuenti é a que ten un público máis novo. É coñecida como rede nacional, adolescente, 

eminentemente lúdica e pouco mediática. 

Licenza das imaxes 
Estratexias de mercadotecnia na rede. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funchal_Mercado.jpg

Optimización de redes sociais. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Web_Optimization.png

Tipos de redes sociais.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Realidade_Aumentada_Online.jpg?uselang=gl
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VI. Presenza en redes sociais

Introdución 
Non é preciso estar en todas as redes sociais nin que empregar todas as ferramentas 

dispoñibles. É máis importante elixir cal nos interesa. Se nos fixamos no número de 

usuarios, Facebook sae gañando, pero non debemos deixarnos cegar polas cifras, é 

importante elixir a rede en función do target ou perfil de público

obxectivo que queiramos acadar, é dicir, estaremos onde está o

noso público potencial. Temos Facebook, Twitter, Linkedin, e

podemos crear extensións a Youtube, a Flickr etc., pero hai

xente que só emprega determinadas redes  por un motivo

concreto. 

Temos que priorizar onde imos estar porque, se non estamos habituados a manexarnos

nestes contornos, a dispersión pode levarnos á indefinición, especialmente ao 

comezo. 

Segundo datos de marzo de 2010 Facebook xa supera a Google en EEUU en

número de visitas. Isto reflicte a crecente expansión das redes sociais en 

Internet, por tanto, constitúe unha excelente ferramenta para darse a coñecer 

e fomentar o diálogo co cliente. 

O que ten lugar nestes novos espazos non é nada novo. Fomentar a interacción co 

cliente para reforzar a marca é algo que se vén facendo desde que existen as 

relacións públicas.
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As relacións públicas 
Até agora vimos como Internet estaba intimamente ligado á comunicación 

empresarial en todas as súas dimensións. 

Tendo en conta que a xestión da comunicación artéllase a través das Relacións 

Públicas, imos aclarar este concepto e como se relaciona con Internet.

Definicións

As relacións públicas (RRPP) encárganse de xestionar a comunicación entre unha 

organización e un público clave para construír, administrar e manter a súa imaxe 

positiva. 

Teñen a característica de buscar unha comunicación bidireccional, posto que non só 

se dirixe ao seu público senón que tamén o escoita e atende as súas necesidades; así, 

favorece a intercomprensión entre a organización e o seu público. 

Como xa dixemos, asócianse a unha comunicación bidireccional, por tanto, Internet 

preséntase como a mellor canle para obter esta bidireccionalidade en tempo case real. 

Unha boa campaña de relacións públicas en Internet podería permitirlle a unha 

empresa chegar a tanta cantidade de público e con tanta credibilidade como a 

mellor campaña publicitaria, e isto podería levarse a cabo cun escaso investimento.

Social media mercadotecnia
Definición 

Como xa definimos anteriormente, unha rede social é unha agrupación de persoas que 

teñen ou buscan unha relación entre si. A mercadotecnia que trata esta parte chámase 

social media mercadotecnia ou SMM. 
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A mercadotecnia en medios sociais ou social media mercadotecnia (SMM) combina os 

obxectivos da mercadotecnia en Internet con medios sociais. Integra un amplo abano 

de actividades co obxectivo de construír e

mellorar a reputación na rede dunha empresa e

mais a comunicación cos seus clientes; isto

lévase a cabo a través da relación continua

cos usuarios dos Social Media ou medios de

comunicación social.

Obxectivos da SMM 

O diálogo 

Os obxectivos da mercadotecnia de medios sociais serán diferentes para cada 

empresa e organización, mais sempre tendo en conta que se basean nun diálogo 

entre a empresa e os usuarios, sexan estes clientes ou non. 

Un exemplo 

Podemos inserir contidos en Facebook (noticias, vídeos, fotos, enquisas, ligazóns) ou 

realizar actividades nesta rede como responder as mensaxes e os comentarios de 

usuarios, publicar enquisas, atraer usuarios doutras comunidades, promover 

concursos... 

Que facer nas redes sociais?
Optimizar 

 

A estas alturas seguramente xa vos formulastes a gran pregunta: 

Pódenme axudar as redes sociais a vender? 
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Realmente esta pregunta respóndese por si mesma. Se hai millóns de usuarios, de 

entre todos estes, é obvio que unha porcentaxe pode estar interesada nos nosos 

produtos ou servizos. Imos coa parte importante: como? Como xa vimos, a Social 

Media Mercadotecnia, SMM, ou Mercadotecnia en Medios Sociais é o uso de 

ferramentas sociais como parte da estratexia de mercadotecnia dunha organización. 

A Social Media Optimization, SMO, ou Optimización dos Medios Sociais fai referencia

ás actividades que se deben desenvolver, a nivel de estratexia e accións, para 

acompasar o uso destas ferramentas sociais coa estratexia de mercadotecnia da 

organización, desde unha perspectiva publicitaria ou comercial. 

Hai diferentes tipos de redes sociais mais todas teñen unha parte común. As persoas 

usuarias conéctanse a estas cun espírito social e de comunicación, é dicir un estado 

mental baseado en relacionarse e compartir información. 

Oportunidades e redes sociais
Despois de ter presentado os tipos de redes sociais no apartado de Mercadotecnia, 

imos agora introducírmonos no uso das redes sociais máis extendidas sen ter en 

conta á categoría á que pertencen.

Facebook
Facebook foi creado en 2004 por Mark Zuckerberg, daquela de 19 anos, e outros dous 

estudantes da Universidade de Harvard que, buscaban

crear unha rede para seguir en contacto cos seus

compañeiros. 

Ademais de ser unha das redes sociais con máis

usuarios, Facebook ofrécenos múltiples vantaxes para a

promoción do noso negocio: comunicación directa cos
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nosos clientes, ferramentas gratuítas para os nosos produtos, gran público ao alcance 

etc. 

Hai quen pensa que Facebook pode ser unha moda pasaxeira como o foron 

outras redes sociais. Con todo, hoxe en día Facebook non chegou ao seu 

punto de inflexión e a súa curva de persoas rexistradas segue sendo 

ascendente.

Por que promocionarse en Facebook?

Entre as vantaxes que ofrece Facebook á hora de promocionar os nosos produtos e 

servizos temos: 

• Facebook permite chegar ao público adecuado, a través das súas 

funcionalidades de geo-targeting e a súa base de datos debidamente perfilada 

por sexo, idade, localización, formación etc. 

•  Facebook proporciona as ferramentas para converter a nosa mensaxe en viral.

Dada a gran cantidade de persoas usuarias e os escasos graos de separación 

que existen entre as persoas desta rede social, unha mensaxe publicitaria pode 

viaxar en pouco tempo a unha gran masa crítica de potenciais clientes. 

• A súa capacidade para xerar información é enorme. En Facebook, 

compártense cada día 1,5 millóns de contidos. 

• É de balde e ten 500 millóns de persoas usuarias. 

A nosa estratexia en Facebook

Como podemos comezar a actuar en Facebook? 

Unha vez que creamos o noso perfil, debemos buscar amizades e páxinas de 
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empresas que nos poidan interesar. 

Podemos segmentar e categorizar en listaxes os nosos contactos. Ao clasificar as 

persoas en diferentes grupos (colegas de profesión, clientes, xente interesada en 

xeral...) podemos personalizar máis as mensaxes e asegurarnos de que serán 

recibidas por un grupo concreto de intereses. Non convén 'bombardear' 

indiscriminadamente. 

Facebook ofrécenos a posibilidade de crear unha páxina. Esta é a ferramenta 

especificamente dirixida a empresas e, por tanto, permítenos obter fans, ser visibles 

para quen non estea en Facebook, aparecer nos buscadores, integrar aplicacións, 

xerar estatísticas de visitas... 

Tamén existen grupos aos que nos podemos adherir como membros; están indicados 

para formar unha comunidade, discutir ou debater un determinado tema etc. 

Como crear unha páxina? Aquí tes unha ligazón: Crear páxinas en Facebook 

 

Até aquí, o proceso é fácil. O maior esforzo teremos que reservalo para xerar interese 

na nosa páxina. Un esforzo inicial por conseguir fans non abonda se non planificamos 

un traballo continuado por manter a súa atención. 

Creación de páxinas

A aplicación de páxinas permite crear gratuitamente un mini portal dentro da rede de 

Facebook con información do noso negocio, produtos e servizos. De igual forma, 

podemos subir o logo, información corporativa (unha ligazón á páxina web ou blogue, 

misión, visión, contacto...), imaxes, vídeos, notas de prensa, artigos, reportaxes etc. 

Poderiamos dicir que as páxinas teñen como finalidade lograr dúas cousas: 

1. Establecer relacións a longo prazo. 
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2. Crear comunidade interactiva onde todas as persoas usuarias poidan participar, 

achegar e compartir. 

Nas páxinas de Facebook, as persoas usuarias poden subscribirse e converterse en 

admiradoras ou fans desa páxina. Isto permite que as amizades de fans dunha páxina 

de Facebook visualicen pequenos banners con información da páxina cando navegan 

pola rede. 

Os fans tamén poderán deixarnos mensaxes no muro da nosa páxina. 

No caso das páxinas de Facebook, é posible medir o número de visitas e de fans. 

Desta forma podemos ir contabilizando o alcance da estratexia nesta rede social. 

Outras características das páxinas

1. As páxinas de Facebook son públicas. A diferenza dos perfís persoais, non é 

necesario ser 'amigo ou amiga' nin ter conta en Facebook para acceder a elas. 

2. Indexa en buscadores. As páxinas de Facebook aparecen nos resultados de procura

de Google e outros buscadores, o que mellora a presenza do noso negocio en Internet.

3. As páxinas de Facebook son útiles porque podemos incluír todo o relacionado coa 

nosa empresa nun só lugar: 

• Descrición da empresa 

• Sitio web e información de contacto 

• Vídeos 

• Blogue RSS (importa os artigos publicados no noso blogue) 

• Actualizacións da nosa conta de Twitter 
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Non esquezas promocionar a túa páxina en Facebook colocando unha icona no teu 

sitio web. 

Creación de grupos

A través dos grupos pódense crear comunidades dentro de Facebook cunha serie de 

funcionalidades e contidos engadidos (ligazóns, opinións, fotos, imaxes, enquisas etc.).

De forma gratuíta podemos crear un grupo relacionado coa nosa marca, produto ou 

servizo. 

Por exemplo, se temos un ximnasio podemos crear un grupo con consellos 

para as persoas que practican ioga. Neste grupo engadiremos o logo da 

empresa, información corporativa, noticias, promocións, imaxes, vídeos etc. 

No mesmo grupo pódense xerar opinións ou debates onde se pode tomar 

nota do feedback que nos dan os clientes sobre un produto ou servizo. 

Anuncios patrocinados en Facebook

Referímonos aos pequenos banners que vemos na parte dereita da pantalla cando 

navegamos por Facebook. Os devanditos banners poden ser xestionados por calquera 

persoa e cun orzamento modesto. Os anuncios patrocinados de Facebook funcionan 

baixo a modalidade do pago por clic onde o anunciante unicamente paga polos clics 

efectivamente xerados sobre o anuncio que se traducen en visitas ao noso sitio web. 

O mellor desta ferramenta publicitaria é que podemos condicionar que os anuncios só 

se publiquen para determinados grupos de idades, sexo e localización xeográfica. 

Por exemplo, podemos facer que só vexan o noso anuncio ou banner patrocinado 

mulleres de 30 a 40 anos que viven en España e que teñen, como mínimo, formación 

universitaria. 
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Twitter
Aínda que a primeira vista, o uso de www.twitter.com podería parecer trivial, esta 

ferramenta representa un medio de comunicación moi eficaz para dar soporte aos 

clientes, propagar contido e servir como ferramenta de investigación de mercados. 

Como no resto de ferramentas que estamos mostrando, se a empregamos, terá que 

ser con certa regularidade. Se non temos tempo para engadir un par de comentarios a

Twitter ou un par de ligazóns é preferible non publicitar esta conta na nosa web. Se 

queremos que a nosa presenza na rede cumpra os obxectivos que estamos 

propoñendo, teremos que realizar un traballo constante nelas. 

Hai moitas razóns para tirarlle proveito como ferramenta para a nosa mercadotecnia. 

Unha das súas vantaxes principais é a velocidade con que se propaga o contido, outra

é a diversidade de formatos que se poden compartir, desde vídeos, fotos, texto... 

Twitter demostrou que a súa funcionalidade só está limitada pola creatividade de quen 

o usa. 

Que é o Twitter?

Twitter é un servizo gratuíto de microblogging que permite enviar microentradas 

(tamén denominadas "tweets") baseadas en texto, cunha lonxitude máxima de 140 

caracteres. O seu paradigma é responder a que estás

facendo neste momento? 

O envío destas mensaxes pódese realizar desde a web de

Twitter, desde programas de mensaxería instantánea ou

mesmo desde calquera aplicación de terceiros, como pode

ser Twitterrific, Facebook, Twinkle etc. 

As actualizacións móstranse na propia páxina de perfil e tamén son enviadas de 

forma inmediata a outros usuarios ou usuarias que elixiron a opción de recibilas. Estes 
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usuarios son os seguidores ou followers. 

Seguramente xa che soa este símbolo que aparece en moitas das páxinas web que 

visitamos pois o número de persoas e entidades que usan Twitter medra a cada 

minuto.

Para que serve?

Twitter é, sobre todo, un espazo de comunicación e un motor que fomenta a creación

de novas redes sociais. Dentro dos usos máis coñecidos figura o intercambio de 

opinións ou reflexións, o seguimento de eventos, a difusión de noticias, o 

establecemento de relacións... 

A súa rapidez fai que se poida aproveitar para moitos outros usos, por exemplo en 

relación coa información de tráfico, con avisos de incidencias ou na previsión do tempo 

meteorolóxico. Tamén os medios de comunicación están empregando Twitter para 

publicar os seus últimos contidos a modo de sindicación RSS. Desde a CNN e a BBC 

até os principais diarios dixitais do Estado estanse estendendo na canle de Twitter 

mediante as micronoticias. 

No que se refire á estratexia de comunicación e mercadotecnia, Twitter é unha 

ferramenta para publicar de maneira instantánea calquera novidade que ocorra na 

nosa área empresarial, pedir opinións ou promocionar produtos, servizos ou eventos a 

unha audiencia determinada. 

Imos falar destes usos máis polo miúdo.

Twitter e a mercadotecnia

Para a nosa empresa, Twitter pode ser: 

• Unha ferramenta de servizo aos clientes: poden comunicarse connosco e nós 
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con eles. A comunicación inmediata pode ser unha boa aliada pois unha queixa 

atendida a tempo pode evitar que se estenda innecesariamente. 

• É un sistema para fixar a lembranza da nosa marca, con recordatorios de 

interese para o usuario. 

 

• É un método promocional. Twitter fai que as nosas promocións se difundan 

aínda máis. Se a nosa base de seguidores atopa a novidade interesante non só 

a aproveitará senón que tamén a reenviará de maneira inmediata. Hai moita 

información relevante que podemos comunicar á persoa consumidora, un novo 

produto ou servizo, un cambio de empaquetado... 

• Pódese utilizar como medio para cubrir eventos en vivo ou comunicar noticias 

de última hora. 

• Por suposto, serve para estender a nosa rede de contactos. 

Twitter pódese converter pois nunha potente ferramenta de coñecemento do noso 

usuario ou de comunicación das nosas ofertas e produtos; ademais, non é demasiado 

intrusiva e ten que ser necesariamente concisa posto que os caracteres están 

limitados a 140. 

Conceptos básicos

Antes de comezar, convén coñecer algúns conceptos básicos: 

Replies: son as respostas dos usuarios ou as contestacións a outros usuarios desde o 

teu perfil (caracterízase por un @). 

Followers: seguidores. 

Tweet: son as mensaxes emitidas. 

Retweet: as mensaxes reenviadas polos usuarios. É a forma que teñen os usuarios de 
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facerse eco dos posts doutros usuarios. 

Hashtags: os hashtags son as palabras que van precedidas dun signo # e que serven 

para agrupar tweets ao redor de temas en común de maneira que as persoas poidan 

buscar por temas e encontrar información que outros publicaron sobre estes temas. 

Trending Topics: son as palabras clave (hashtags) máis comentadas nun momento 

dado en Twitter; as keywords de moda, o que se está movendo en Twitter e tamén no 

mundo. 

Como se utiliza

Ao entrar no perfil de usuario, aparece o muro onde se publican os posts de 140 

caracteres. 

Cada vez que deixamos unha mensaxe, aparece o noso texto no muro principal xunto 

coas actualizacións dos Following ou Seguindo. 

Na listaxe de Trending topics ou Temas do momento pódense observar 

semanticamente as palabras ou hashtags máis comúns do momento. 

No panel control xestiónanse as conexións con outras ferramentas externas, o perfil, a

busca de xente ou a configuración da conta. 

No panel de control inmediato, podemos acceder aos replies ou contestacións, ás 

mensaxes directas, aos retweets dos teus posts, seguidores, seguindo e listas. 

Existe tamén un Buscador Semántico por temas de conversación. 

Hashtag e Tweet

As mensaxes curtas en Twitter pódense etiquetar incluíndo un ou máis hashtags; 

 94 

http://www.whatthetrend.com/daily?woeid=0&type=verified


Utilidades TIC para autónomos 

estas palabras prefíxanse cun símbolo de hash (#), como: #godello é o meu #viño 

preferido. Entón, unha persoa pode buscar o termo #godelloe esta palabra etiquetada 

aparecerá nos resultados de procura. Os hashtags en Twitter axúdannos a atopar a 

información que buscamos sobre un determinado tema. 

Para responder un tweet basta con pór "@nomedeusuario" ao principio da mensaxe, 

tamén se usa para mencionar unha fonte de información. Exemplo: @nomedeusuario, 

moitas grazas pola túa axuda. 

Followed e Followers

Followed ou seguidos. Son as persoas que nós seguimos para que nos chegue o 

que elas escriben. Cada vez que algunha das persoas que seguimos fai unha 

actualización (envía un tweet), este chegaranos a nós. 

Como seguir unha persoa (follow). Seguir alguén en Twitter é moi simple, só temos 

que ir ao perfil da persoa ou entidade que nos interesa e picar no botón Seguir, ou ben 

despregar o botón de configuración que ven máis á dereita e elixir seguir a.... 

Como deixar de seguir a unha persoa (unfollow). Cando queremos deixar de seguir 

alguén, xa sexa porque non nos interesa máis o que di ou por calquera causa, o 

procedemento é o mesmo que para seguir alguén. Imos ao seu perfil, despregamos o 

botón de configuración do usuario e dámoslle a Deixar de seguir a... 

Followers ou seguidores. Son as persoas que nos seguen a nós, as que están 

interesadas en ler o que dicimos. Cada vez que enviemos un tweet, elas recibirano.

Clientes para o Twitter

A forma máis cómoda para usar Twitter é mediante un cliente, unha aplicación para 

poder enviar tweets desde o escritorio, así recibimos as actualizacións de forma 

automática, podemos seguir e deixar de seguir usuarios, temos notificacións cando hai 

actualizacións novas, accesos directos para responder, enviar mensaxes directas ou 

 95 



Utilidades TIC para autónomos 

retwittear etc. 

• Twhirl   

• TweetDeck 

• Seesmic 

• TwitterFox (é unha extensión para Firefox) 

Para axudarnos a xestionar o Twitter da nosa empresa, son recomendables 

aplicacións como HootSuit, TweetDeck, Seesmic ou Mr. Tweet. Un uso adecuado 

destas pode axudarnos a crear unha presenza atractiva e interactiva para a nosa 

empresa nesta canle. No entanto, é importante considerar se esta clase de ferramentas

son adecuadas para o noso caso particular.

Outras funcionalidades

Mencións (Reply). As mencións son simplemente unha forma de nomear outro 

usuario. As mencións antepóñense dunha @, por exemplo, se queremos mencionar a 

alguén, ou enviarlle unha mensaxe fariámolo da seguinte forma: @usuario ola! Este 

mensaxe será visible polos demais, se non queremos que sexa visible teremos que 

usar unha mensaxe directa. 

Mensaxes directas (DM). É unha forma de comunicarse con outro usuario de Twitter, 

pero de forma privada, a diferenza da mención, estes mensaxes só son visibles pola 

persoa á cal lla enviamos. A persoa a quen lle queremos enviar un DM ten que 

seguirnos, se non o fai, non será posible enviar a mensaxe. Para enviar unha mensaxe 

privada antepomos unha 'd' á mensaxe, de modo que se queremos enviar unha 

mensaxe quedará así: d usuario ola! Ademais, normalmente a persoa destinataria 

recibirá tamén un correo electrónico coa mensaxe. 

 

Retweet (RT). O retweet é unha das formas máis populares de replicar un tweet. Se 

vemos algún tweet que nos interesou e queremos reenvialo, soamente temos que 

antepor RT ao tweet copiado e pegado por outra persoa. Twitter incorporou un sistema 
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de retweet propio fronte á simple anteposición de RT. 

Listas. As listas son unha característica nova da rede social, basicamente é unha 

función para poder ordenar as persoas ou entidades que seguimos. Grazas a estas 

listas, podemos facer grupos (empresas, amizades, institucións...) ou por temas 

(tecnoloxía, economía, actualidade...). Tamén se poden facer públicas e permitir que 

quen as vexa se faga seguidor delas. 

Linkedin e Xing
Linkedin 

Para os negocios e o traballo 

Esta é unha rede social orientada aos negocios, fundada en 2002 e lanzada en 2003.

O seu obxectivo é crear contactos empresariais, atopar xente cun perfil profesional 

determinado, xerar proxectos en común... 

Xing 

Para as relacións profesionais 

A rede social de contactos profesionais Xing superou en setembro os 10 millóns de 

usuarios rexistrados. Destes, máis de 1,5 millóns proceden do mercado español, que 

foi un dos que máis medrou nos últimos meses. 

Xing, cuxos usuarios utilizan a plataforma fundamentalmente con usos profesionais, 

conta con máis de 40.000 grupos especializados en determinadas áreas laborais. 

A protección de datos nas redes sociais 
O pasado 12 de febreiro de 2009 presentouse por parte da AEPD (Axencia Española 

 97 



Utilidades TIC para autónomos 

de Protección de Datos) un estudo sobre a privacidade de datos persoais e 

seguridade da información en redes sociais. 

A maior parte das redes analizadas permiten a indexación dos perfís por parte dos 

buscadores. 

O 43% das persoas usuarias de redes sociais ten configurado o perfil de forma que 

pode ser visto por calquera persoa. O informe alerta da existencia de tres momentos 

críticos para a privacidade e protección dos datos persoais dos usuarios: 

• O momento de rexistrarse (fase inicial) 

• Cando desenvolve a súa actividade na rede (fase de participación) 

• Cando pretende darse de baixa do servizo 

Riscos da fase inicial 

Entre os riscos asociados á fase inicial destaca a existencia de formularios moi amplos 

e, aínda que encher moitos destes campos ten carácter voluntario, en ocasións poden

supor un perigo para a intimidade dos usuarios ao desvelar datos relativos á súa 

ideoloxía política, orientación sexual e preferencia relixiosa. 

O 43% de quen usa as redes sociais ten configurado o seu perfil de forma que pode ser

visto por calquera persoa da rede; isto leva riscos para a privacidade que non sempre 

son suficientemente valorados. 

Riscos da fase de participación 

Na fase de participación, en ocasións prodúcese unha publicación de información 

persoal e de terceiros excesiva. A AEPD sancionou recentemente a captación e 

publicación de imaxes de terceiros en plataformas de Internet sen o seu consentimento.
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Existen outros riscos para o usuario nesta fase como: a suplantación de identidade, a 

instalación e uso de cookies sen coñecemento do usuario (o que permite almacenar 

información sobre este e os seus hábitos de navegación) e a xeración de spam dirixido 

ao resto dos usuarios da rede grazas á recompilación dos seus enderezos. 

Riscos ao darse de baixa 

O terceiro momento de risco para a protección de datos, segundo se indica, prodúcese 

á hora de darse de baixa destes servizos. En ocasións, ao usuario resúltalle difícil 

conseguir a baixa efectiva, xa que parte dos seus datos poden seguir publicados 

nos perfís doutros usuarios da rede. Ademais, as redes sociais non se pronunciaron 

sobre os prazos que conservan a información dos seus usuarios, unha vez que estes 

se dan de baixa do servizo. 

Por outra parte, os menores de idade de entre 14 e 16 anos, son usuarios habituais 

deste tipo de plataformas, nas que, en ocasións, publican información persoal e 

familiar. Segundo a AEPD, o tratamento de datos de menores atópase ante un risco, na

medida en que estes poderían estar a ser tratados baixo un consentimento non válido. 

Licenza das imaxes 
Introdución. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SocialSweepers.com_online_sweepstakes.jpg?

uselang=gl

Social media mercadotecnia. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Social-media-for-public-relations1reduzido.jpg?

uselang=gl

Facebook.  
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009_LaCantine_Paris_Barcamp_Social_Web3.

0.PNG?uselang=gl

Que é o Twitter?. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kencf0618FacebookNetwork.jpg?uselang=gl
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VII. Introdución ao comercio electrónico

Introdución 
O e-Commerce ou comercio electrónico é calquera forma de transacción comercial 

a distancia na que as partes interactúan electronicamente por medio de Internet, sen 

ter contacto físico directo. 

Por que é interesante o comercio electrónico? 

O negocio on-line nalgún país ronda o 15%, é dicir, que 15 de cada 100 unidades 

monetarias gastadas nese país son xa a través de transaccións económicas de 

particular a empresa (B2C). 

Nesta guía formativa, estudaremos os antecedentes do comercio electrónico, os 

principais usos aplicables, as súas vantaxes e inconvenientes, algunhas fontes de 

información e a súa evolución nos últimos anos.

Que é o e-commerce? 
O e-Commerce consiste na compra e venda de produtos ou servizos a través de 

Internet e outras redes informáticas. 

Características do e-Commerce 

Como características do comercio electrónico destacamos: 

• Ubicuidade: posibilidade de acceder a el en calquera lugar, tendo conexión a 

Internet e un dispositivo axeitado. 

• Información: acceso a vídeos, documentación, imaxes, que amosan o produto 

en funcionamento e que axudan a coñecelo mellor. Esta información non é 

complexa na súa comunicación nin ten custos elevados. 
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• Axilidade na comunicación: en menos dun minuto pódense intercambiar varias

mensaxes entre as partes. 

Ademais, é un tipo de venda a distancia, na que hai dúas partes, parte compradora e 

parte vendedora, e a transacción realízase a través de Internet. 

Tipos de e-Commerce 

Dependendo da natureza das persoas que realizan a

compra-venda en Internet, o comercio electrónico poderíase

clasificar, de xeito sinxelo,  en: 

B2B (Business to Business): compravendas entre empresas; 

B2C (Business to Consumer): compravendas entre empresas e particulares; 

C2C (Consumer to Consumer): entre consumidores.

Crear un proxecto de e-commerce 
Coñecer o estado do mercado e a nosa competencia 

É recomendable facer un estudo de mercado que nos permita coñecer os produtos que

se venden e as expectativas dos compradores Online. Temos que analizar e detectar 

que produtos se venden a través das canles tradicionais e cales o fan a través do 

comercio electrónico. Coñecer as motivacións do cliente para mercar en liña e coñecer 

as súas expectativas. 

Apoio ao E-commerce por parte do equipo de traballo 

O seguinte paso que temos que dar é conseguir o apoio total por parte do noso equipo 

de traballo para lanzar esta nova canle axeitadamente. Non podemos crer que as 

nosas expectativas se cumprirán soas. Hai que apoiar aos profesionais que fagan esta 

tarefa, tendo en conta que será unha parte importante tamén do proxecto. 
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Profesionais 

No terceiro apartado, temos que contar cun equipo de profesionais que cubra os 

seguintes perfís básicos: coñecedores do mercado, coñecedores do Online e bos 

técnicos (programadores, loxísticos, financeiros...). 

Conta de resultados 

Finalmente, para aprobar un proxecto on-line precísase dun orzamento dos gastos 

correntes e do investimento que se terá que afrontar, ademais dunha conta de 

resultados que nos permita anticiparnos aos principais indicadores chave do negocio e 

coñecer a súa rendibilidade a medio prazo.

De onde partimos? 

Para emprender proxectos Online é necesario coñecer o noso punto de partida. O 

noso proxecto vai depender da nosa posición inicial para acertar nos pasos a seguir. 

Podemos partir de diferentes situacións como, por exemplo, algunha destas: 

Nivel un: sen presenza Online. 

Nivel dous: presenza cunha web informativa estática. 

Nivel tres: con presenza en diferentes webs propias, que contan con deseños 

diferentes, nas que a persoa usuaria ten que rexistrarse individualemente en cada unha

delas. 

Teriamos tamén niveis catro, cinco, seis e ata sete. Cada un deles iría mellorando a 

nosa posición de partida ata chegarmos ao punto óptimo que se describe a seguir no 

nivel sete. 

Nivel sete: tenda Online multi-canle con cliente único e comprador Online e off-line, ou 
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ambos. Con produtos comúns co mesmo prezo e exclusivos en función da canle de 

venda. Esta é a opción ideal para unha empresa multi-canle con tenda Online e tendas 

físicas, xa que "ve" ao cliente dun xeito único.

Elementos do Proxecto e-commerce 

Unha vez establecido o estado do desenvolvemento web, pararémonos nas diferentes 

fases de elaboración do proxecto global de E-commerce, que son as seguintes: 

1.- Modelo económico: nun proxecto Online hai que ter moi claras as contas do 

negocio, globalmente en anos. Tamén hai que controlar a estrutura de custos do 

negocio e o plan de investimentos necesario para conseguir as vendas, a marxe e a 

última liña positiva. 

2.- Documento funcional: hai que plasmar tecnicamente as funcionalidades que 

desexamos que teña a web, sen esquecer nada. 

3.- Wireframe: nesta fase, previa ao deseño da web e relacionada co documento 

funcional, trátase de facer os bosquexos do que queremos que suceda na web, paso a 

paso para conseguir a funcionalidade desexada. 

4.- Deseño e maquetación: unha vez validados os wireframes da tenda Online, toca 

deseñar a web. A persoa deseñadora adaptarase aos espazos e necesidades previstos

anteriormente para acabar maquetando o traballo. 

5.- Programación da tenda on-line: unha vez clara a funcionalidade, hai que 

programar a web. 

6.- Lanzamento. 
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7.- Plan de marketing on-line: unha vez lanzada e estable a nova web, é momento de

comunicar e dar a coñecela por medio de diferentes accións Online.

Claves do noso proxecto 

Puntos estratéxicos do noso proxecto: 

1.- Coñecer o medio e ao cliente 

No contorno Online, como no físico, temos que coñecer as necesidades do noso 

cliente, o ton e a linguaxe. Estes son factores a ter moi en conta para ser próximos e 

achegarnos do mellor xeito ao noso futuro cliente. Actualmente as redes sociais e 

comunidades virtuais pódennos axudar moito a promocionar un novo produto ou 

servizo e debemos aproveitalos. Isto só podemos facelo convenientemente tendo en 

conta este coñecemento previo. 

2.- Análise do investimento

É moi importante coñecer o orzamento co que contamos e asignar porcentaxes de 

investimentos a distintas áreas: investigación, desenvolvemento do proxecto, 

publicidade e mercadotecnia na rede, estudo dos recursos humanos e técnicos. 

3.- Definir ben o produto ou servizo 

Que queremos vender, que servizo imos ofrecer, son respostas que hai que coñecer e 

definir a conciencia para o ter claro o noso proxecto. 

4.- Coñecer a competencia e valores diferenciais 

Que diferencia o noso proxecto e-commerce da competencia? Na web temos que 

deixalo ben claro. 

5.- Posibilidades de evolución e crecemento do sitio 

É moi importante que o proxecto sexa escalable, tendo en conta entre outros o 
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crecemento da base de datos, renovación da imaxe e de ferramentas (chat online, 

deseño da web para móbiles, etc). 

6.- Neste punto definiremos a estratexia tendo en conta todos os puntos anteriores 

7.- Imaxe de produto e experiencia de uso 

É moi importante que o proceso de compra sexa moi sinxelo e que sexa tamén unha 

experiencia agradable. 

8.- Ofrecer garantías e plataformas de pago seguras 

9.- Servizo e fidelización do cliente 

O servizo ao cliente ten que ser efectivo, ser visible e cumprir cos tempos de resposta. 

É moi importante a fidelización e un bo servizo ao cliente xa que é un dos puntos que 

nos xera máis captación de novos clientes. 

10.- Medir resultados 

Aproveitando a tecnoloxía, permitirá obter o retorno das diferentes necesidades e 

carencias que podemos ter no noso servizo, para así melloralo e evitar carencias no 

noso servizo. 

Estes 10 puntos clave están baseados no estudo da compañía Redbility, baseado na 

experiencia en diferentes proxectos dos seus profesionais. Fonte: Revista TodoPyme.

LOPD e LSSICE 

En España para poder vender na rede debemos cumprir a LOPD e a LSSICE. 

Que significan estas siglas?
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LOPD: Lei Orgánica de Protección de Datos 

LSSICE: Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico 

Para cumprir cos requisitos destas leis podemos optar por

solicitar a unha empresa que nos asesore e que faga os

trámites necesarios ou facelos por nós mesmos. 

Para cumprir a LOPD dispoñemos de 3 apartados esenciais: 

• Notificación: a notificación consiste en notificar á axencia de protección de 

datos (Agencia Española de Protección de Datos, AGPD) os ficheiros dos que 

somos propietarios. Para esta finalidade empregaremos o sistema NOTA. 

• Obtención do consentimento: para obter os datos de terceiros e poder 

almacenalos, debemos contar co consentimento previo, ademais de non poder 

facer un uso fraudulento deles. O podemos cumprir indicando na web que se 

van recoller datos e os obxectivos que cumprirá esta recollida de datos. O cliente

tamén terá dereito a eliminalos e/ou modificalos e indicaráselle o xeito de facelo. 

• Protección dos datos: os ficheiros cos datos deben estar protexidos física e 

tecnoloxicamente. Só serán accesibles polas persoas autorizadas. 

Debe tamén redactarse un documento de seguridade a cumprir. Pódese obter unha 

guía nesta ligazón: guía documento de seguridade. 

Para máis información relativa á LOPD podemos consultar directamente a web da 

Axencia Española de Protección de Datos. 
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En canto á LSSICE, que se refire ás obrigas dos propietarios e provedores dos sitios 

web debemos informar na nosa tenda online de: 

• Denominación social, NIF, domicilio, teléfono ou correo electrónico 

• Os datos de inscrición no rexistro 

• Condicións de uso da web 

• Prezos dos produtos e ou servizos que se venden na web, impostos e gastos de 

envío. 

Para atopar máis información relativa á esta lei, podemos tamén consultar a web oficial:

LSSICE.

Loxística 

Unha empresa que nos ofreza garantías e confianza para os

nosos clientes é básica para o correcto funcionamento e o futuro

da nosa tenda online. 

Os factores máis relevantes a ter en conta na elección do

provedor loxístico son: 

• Fiabilidade 

• Tarifa do envío. Aquí é moi importante non quedarse só coas tarifas Online. 

Consultando co comercial da empresa e analizar o servizo que precisamos 

pódenos axudar a obter condicións moi vantaxosas. 
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• Cálculo do peso volumétrico. Significa que o volume tamén serve ao 

transportista para calcular o custo do envío. É un detalle a ter moi en conta para 

comparar as diferentes ofertas. 

• Cobertura nacional como mínimo (sucursal en todas as provincias de España). 

• Tempos de entrega. Normalmente as tarifas que garanten as entregas en 24-48 

horas son as que mellor relación calidade/prezo teñen. 

• Coñecer as opcións para envíos de paquetes voluminosos (paquetes de máis de

40 kg). 

• Resolución de incidencias. 

• Custo de caixas ou bolsas para o envío. 

• Tecnoloxía para coñecer o estado do envío. 

• Servizos adicionais, por exemplo: almacenaxe, envíos contra reembolso, SMS. 

Todos estes factores os debemos ter en conta para facer unha correcta análise da 

loxística que imos precisar para ofrecer un servizo de calidade aos nosos clientes. 

Tamén teremos en conta servizos como BidoBido.com ou Mensajería Low Cost entre 

outras, que nos permiten obter prezos moi competitivos nas principais empresas de 

mensaxería.

Medios de pago 

Os medios de pago que ofrezamos ao noso cliente permitiranlle mercar na nosa tenda 

Online dun xeito máis cómodo e flexible. 

Entre outros, podemos optar entre: 

- Contrarreembolso (xa en moi poucas ocasións, e hai que revisar que realmente sexa

produtivo/rendible) 

- Paypal, un dos métodos máis empregados pola seguridade que ofrece 
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- Pago con tarxeta 

E un plus que podemos ofrecer é a posibilidade de asesoramento e atención ao cliente 

no proceso de compra, tamén con diferentes opcións que permitan ao cliente 

consultarnos do xeito que prefira (teléfono, chat ou correo electrónico). 

O obxectivo que temos que cumprir é facilitar o máximo posible o proceso de compra 

do cliente, e canto menos pasos conteña e más facilidades ofreza, teremos máis 

posibilidades de que o cliente finalice a súa compra e efectúe o desexado pedido na 

nosa tenda.

Coñecer o KPI 
Que é o KPI? 

O KPI é un indicador da actividade que define e caracteriza un negocio dentro da 

industria. 

 

O KPI, do inglés Key Performance Indicators,

Indicadores Chave de Desempeño, miden o

desempeño dun proceso. Indican o rendemento

dos procesos e céntranse no como para acadar

un obxectivo fixado. 

Un exemplo, é o volume de persoas que mercan

nunha tenda física por cada 100 persoas que entran. Este indicador varía pola marca, 

tipo de negocio, etc.
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KPI's no negocio Online 

a) Conversión: volume de pedidos ou tickets de compra por cada cen persoas que 

entran na tenda Online. Como comentabamos antes, este indicador varía por mor do 

produto, tipo de tenda, marca. Por exemplo, a electrónica de consumo ten indicadores 

de conversión moi baixos, mentres que nas vendas de alimentación, moda e viaxes, 

estas ratios melloran. 

Co KPI podemos chegar a coñecer o número de pedidos que corresponden a un 

determinado número de visitas. 

b) Compra media: outro factor importante que deberemos ter en conta é a media do 

que compran os nosos clientes. Non é o mesmo que a compra habitual sexa superior a 

300 euros a outra ratio na que a compra estea arredor dos 35 euros. Aí poderiamos 

xogar coa política comercial de cobrar ou non os gastos de envío. 

c) Marxes comerciais: outro KPI fundamental para facer unha proxección de negocio é

coñecer a marxe que ten un determinado produto. É doado sabendo os PVP's e prezos

de compra dun produto, e pódeselle preguntar aos provedores. 

d) Frecuencia: o número de veces que un mesmo usuario repite compra tamén é un 

dato ao que debemos prestar atención. 

Como nos outros casos, hai que valorar o produto e tipo de venda xa que non é o 

mesmo un supermercado, cun tipo de cliente que repite a compra varias veces ao ano, 

que unha tenda electrónica, na que é raro que o cliente repita no mesmo ano.

 111 



Utilidades TIC para autónomos 

Coñecer os KPI's dunha industria 

Este apartado non é sinxelo, xa que son datos confidenciais nos que se pode basear a 

proxección dunha empresa ou estimar o seu tráfico. 

No momento de pensar en lanzar unha tenda en liña, temos que calcular unha conta 

de resultados crible que permita estimar o investimento de capital necesario.

As visitas que nos proporcionan vendas 
Podemos comezar cunha variable estimada de visitas a ter no primeiro mes, facendo 

unha estimación mes a mes. 

Temos que comezar cunha estimación baixa o primeiro mes e ir vendo como se 

comporta ao longo dos meses. 

Se dispoñemos de orzamento para marketing on-line, temos que facer un esforzo en 

adwords (Google), maior ao principio ata que o SEO nos posicione para buscas 

relacionadas coa nosa actividade. 

Cun número estimado de visitas por mes, coñecendo a conversión estimada do 

negocio, obteremos o número de pedidos/mes. 

Co número de pedidos e a compra media estimada, obteremos as vendas mes a mes.

Conta de resultados do noso Negocio Online 

A estrutura da conta de resultados da nosa tenda en liña, podería quedar así: 
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Vendas brutas (con IVE) 

Vendas netas 

Marxe comercial 

Gastos loxísticos 

================== 

Beneficio Bruto 

Gastos persoal (-) 

Gastos marketing (-) 

Gastos xerais (-) 

==================== 

Total gastos actividade

EBITDA (Beneficio bruto - gastos actividade) 

==================== 

Investimentos (desenvolvementos IT) 

==================== 

EBIT 

Se facemos que as vendas netas sexan en base 100, e calculamos todo tendo en 

conta esta base, poderemos ver como se comeza a reducir en partidas como persoal, 

marketing. Deste xeito poderemos ver a proporción real na que se van reducindo 

estes custos.

Tendas virtuais 

A creación dunha tenda virtual na actualidade é menos complexo grazas aos 

diferentes CMS de E-commerce que foron aparecendo para a creación de proxectos de

Tendas Online. 

Das diferentes opcións en software libre que existen na actualidade imos presentar 

aquí dúas delas a modo de exemplo: Prestashop e Magento.
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Pero con tantas opcións como existen na actualidade: Como podemos 

elixir o mellor CMS para crear unha tenda virtual? 

Vexamos estes dous exemplos seleccionados: Prestashop e Magento.

Prestashop 

PrestaShop converteuse nun dos máis coñecidos xestores de contidos de código 

aberto para o comercio electrónico. Con máis de 275 funcións está equipado con todo 

o que a persoa vendedora precisa para crear e manter unha tenda Online. 

Podemos citar estatísticas importantes ao redor desta ferramenta xa que conta con 

1.564.744 de descargas. E xa existen 300.000 comunidades dedicadas a innovar o 

software. Ademais ten capacidade de ata 25.000 produtos na súa base de datos. 

As características máis importantes son: 

• Crear modelos e módulos non require grandes coñecementos. 

• É Open Source e temos dispoñible a descarga con kit de instalación. 

• É moi rápido. 

• De fácil e sinxela actualización. 

• Ten gran cantidade de Add-ons e Plantillas. 

• Uso fácil de módulos no panel de control.

Magento 

O comercio electrónico con Magento como ferramenta ofrece flexibilidade, 

escalabilidade e funcións para o bo crecemento empresarial. Estas funcións vannos 

permitir controlar a presentación, o contido e a funcionalidade da nosa tenda. 
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As características máis importantes son: 

• É tamén Open Source, con dúas versións comerciais. 

• Pode ser algo lento se non está hospedado nun servidor dedicado. 

• O sistema de modelos está moi ben estruturado, pero é algo máis complexo que

o de PrestaShop 

• Actualizalo pode ser algo complicado se temos que subir varias versións.

• O panel de control é sinxelo. 

• Crear modelos e módulos require unha curva de aprendizaxe maior que a de 

PrestaShop. Habitualmente faino unha persoa especializada. 

Magento e PrestaShop 

PrestaShop é algo máis asequible que Magento para traballar sobre el. Ademais 

PrestaShop non require moitas prestacións de servidor e demais. Porén Magento 

ofrece mellores solucións para tendas de grande envergadura. 

Por tanto, PrestaShop sería a mellor opción para tendas de mediano ou pequeno 

alcance. E Magento sería a opción idónea para tendas de grande envergadura.

Exemplos na rede

Presentamos algúns exemplos de tendas en liña creadas coas plataformas sinaladas 

anteriormente:

Prestashop

Prestashop en tendas Online en España: 

• Moda: bimba & lola Online Store, Tatiana Ayala Designs Online. 

• Festas: Decoración de Fiestas infantiles - Ideas para fiestas de cumpleaños - 
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Mylittleparty  .   

• Mobles: Muebles Ponce. 

• Gadgets electrónicos: Madformacs. 

 

Prestashop, listado de algunhas tendas a nivel internacional:

• Moda: KEEP IT DIRTY - Dirty Shirty, Archiduchesse, Tennis Brands. 

• Comida a domicilio: Planet Sushy. 

• Roupa para bebé: Arthus & Co. 

• Outros: Johnson's Popcorn, wheel stand pro.  

 

Magento

O listado seguinte contén tendas en español realizadas con Magento:

• Produtos baloncesto e material deportivo: 24 seconds. 

• Produtos personalizados e electromedicina: Summarios. 

• Produtos de beleza, estética e consellos profesionais: CosmeticaBelleza. 

• Estampación dixital personalizada: Egoimagine. 

 

Magento, algúns exemplos dentro do top 15 internacional (fonte: Mageworx): 

• ONEIDA. 

• BONOBOS  . 

• Heartbreaker  .   

• Harvey Nichols Online Store  . 
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• Diva Shop necklaces  . 

• Grenson  . 

Profesionais na rede e referencias

Ligazóns onde podemos atopar un directorio de empresas e profesionais para o 

noso proxecto e-Commerce:

Mapa Tic GAL. 

Agasol.

 

Outros recursos:

Consulta de axudas (IGAPE).

Comparativa de plataformas (Oficina de Software Libre ano 2.011) en Mancomún. 

Instituto Nacional de Tecnoloxías da Información: Inteco.

 

Webs oficiais de Prestashop e Magento

Prestashop, web oficial. 

Magento, web oficial.

Licenza das imaxes

Comercio electrónico. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:E-commerce.jpg?

uselang=gl

LOPD e LSSICE. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balance_justice.JPG?

uselang=gl

Loxística. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Need_to_send_one_at_a_later_date_2013-04-2
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 118 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sale_sign.jpg?uselang=gl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sale_Tags.jpg?uselang=gl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Industrial_frenosa.jpg?uselang=gl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Need_to_send_one_at_a_later_date_2013-04-22_03-04.jpg?uselang=gl


Utilidades TIC para autónomos 

VIII. Utilidades de LibreOffice

Introdución 
LibreOffice é unha suite ofimática libre e gratuíta, que pode ser utilizada con Mac OS 

X, Microsoft Windows e sistemas GNU/Linux como Debian, Ubuntu ou Linux Mint. 

Ademais conta con traducións para unha gama moi variada de idiomas. 

Contén diferentes aplicacións: 

• o procesador de textos Writer, 

• o editor de follas de cálculo Calc, 

• o xestor de presentacións Impress, 

• o editor de imaxes Draw, 

• o xestor de bases de datos Base 

• e por último, un editor de fórmulas matemáticas Math.

LibreOffice é un software que se distribúe baixo licenza GPL (General Public License) 

co fin de garantir aos usuarios liberdades básicas que permitan o uso deste software 

sen ningún tipo de complicación legal, o que o converte nunha opción ideal para as 

iniciativas de negocio do colectivo de autónomos.
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GPL 

A Licenza Pública Xeral de GNU GPL ou máis coñecida polo seu nome en 

inglés General Public License é a licenza máis usada no mundo do 

software e garante ás persoas usuarias a liberdade de estudar, compartir, 

usar, copiar e modificar o software. A intención é a de protexer as 

creacións de intentos de apropiación que restrinxan estas liberdades ás 

persoas usuarias. 

Obxectivos 

• Coñecer a suite ofimática LibreOffice e as diferentes aplicacións que a 

compoñen, deténdonos brevemente no procesador de textos Writer, no editor de

follas de cálculo Calc, no xestor de bases de datos Base e, por último, no xestor 

de presentacións Impress. 

• Comprender e aproveitar o coñecemento de ferramentas de software libre, como

LibreOffice, para achegármonos ás liberdades básicas da GPL.

Características do LibreOffice 
LibreOffice ofrece vantaxes que fan desta suite ofimática unha alternativa moi 

interesante para o seu uso, a nivel particular, nas empresas ou en entidades e 

administracións. Entre as múltiples funcionalidades e características da suite 

destacamos: 

• a descarga, copia e distribución da suite é gratuíta, 

• está dispoñible en múltiples idiomas, 

• como xa se sinalou, distribúese baixo licenza GPL, o que garante a liberdade 

das persoas usuarias para estudar, compartir, usar, copiar e modificar o 

software, 
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• LibreOffice ao ser, por tanto, un proxecto de código aberto conta cunha 

comunidade de persoas usuarias e desenvolvedoras, o que garante que sexa 

unha aplicación testada por un amplo número de persoas colaboradoras e en 

constante mellora. 

• LibreOffice ofrece unha interface de uso amigable, que podemos personalizar 

de maneira sinxela adaptándoa ás nosas necesidades. 

Interface do Writer con Barra de Formatado flotante, que podemos mover e colocar onde

precisemos.

Formatos 
Esta completa suite ofimática ofrece vantaxes á hora de traballar con diferentes 

formatos. 

En primeiro lugar usa un formato de ficheiro estándar, o formato OpenDocument (.od), 

coas correspondentes extensións dos formatos nativos cos que traballan as diferentes 

aplicacións de LibreOffice: 
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• Writer.odt (procesador de texto); 

• Calc.ods (folla de cálculo); 

• Base.odb (base de datos); 

• Draw.odg (programa de debuxo vectorial); 

• Impress.odp (editor de presentacións). 

 

Por outra parte, LibreOffice ademais de manexar estes formatos propios 

estandarizados (os que usa de maneira predeterminada) permite abrir e exportar

documentos noutro tipo de formatos. 

Instalación 
Para instalar a suite ofimática podemos descargala da páxina de Libre Office, 

escollendo a opción adecuada para o noso sistema operativo: http://www.libreoffice.org 

Unha vez descargados os ficheiros necesarios, seguimos os pasos requiridos para o 

proceso de instalación no sistema operativo. 

 122 

http://www.libreoffice.org/


Utilidades TIC para autónomos 

Unha vez instalada a suite ofimática LibreOffice teremos xa as diferentes aplicacións 

dispoñibles no noso computador! 

 

Podes descargar documentación sobre a suite ofimática desde a páxina de 

LibreOffice. 

Tamén podes consultar as guías de Introdución ao LibreOffice, 

Configuración de LibreOffice e Estilos e modelos, elaboradas Oficina de 

Software Libre do CIXUG.

Writer 
Writer é o procesador de textos da suite ofimática LibreOffice. 

Un procesador de textos é unha aplicación que serve para

crear diferentes tipos de documentos na que nos

enfrontamos, por tanto, á redacción, maquetación e

formatado dos nosos textos. 

Co procesador de textos Writer de LibreOffice podemos

elaborar diferentes tipos de documentos como, por

exemplo, informes, libros, folletos... de uso común nas

tarefas administrativas dunha empresa. 
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Writer conta con múltiples posibilidades para o tratamento dos textos e documentos. 

Deste xeito, a nivel de formatado permite escoller unha grande diversidade de fontes e

formatos. 

Writer ofrécenos, ademais, funcionalidades como a revisión ortográfica, a división de 

palabras, o dicionario de sinónimos, a corrección automática, a busca, a xeración 

automática de táboas de contido e índices... características todas elas de grande 

interese para corrixir e organizar os nosos contidos. 

Documento con diferentes formatos en Writer.

Características 

Tamén nos proporciona as seguintes características importantes: 

• Diferentes métodos de deseño de páxina, incluíndo marcos, columnas e 

táboas. 

• Inserción ou vinculación: gráficas, follas de cálculo e outros obxectos. 

•  Ampla variedade de opcións para crear, asignar e modificar estilos dos 
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parágrafos, caracteres, marcos e páxinas. 

• Writer conta cun Navegador que nos permite desprazarnos con rapidez polo 

interior do documento, mirar o ficheiro dun modo esquemático e localizar os 

diferentes obxectos inseridos. 

• Ferramentas de debuxo integradas. 

• Integración de bases de datos, incluíndo a bibliográfica. 

• En Writer podemos gardar os documentos en diferentes formatos, como, por 

exemplo, formatos doutros procesadores de texto de uso, gardar en .html ou 

incluso exportar a .pdf, incluíndo marcas de texto. 

• E moitas máis. 

 

Navegador do Writer.

 125 



Utilidades TIC para autónomos 

Calc
Calc é unha ferramenta para o traballo con follas de cálculo

de LibreOffice. 

Calc ofrécenos funcionalidades como a estruturación de datos,

aplicación de formatos, traballo con fórmulas sobre eles,

filtrado dos datos e representación gráfica dos mesmos... entre

outras moitas posibilidades de uso. 

Pódese definir unha folla de cálculo como un conxunto de datos agrupados en táboas 

con filas e columnas e con elementos comúns entre eles. 

Con estes datos pódense realizar gráficas, estudar tendencias, realizar estadísticas, 

funcións matemáticas, cálculos numéricos... 

Datos nunha folla de cálculo. 

Características

Tamén nos proporciona as seguintes características importantes: 
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• Introdución de tipos de datos variados: texto, números, datas, prezos, etc. 

• Elaboración de distintas follas de traballo nun mesmo documento ou libro. 

• Modificación da aparencia gráfica das táboas. 

• Integración de gráficas variadas (barras, liñas, puntos, etc.). 

• Exportar a .pdf. 

• E moitas máis... 

Para enfrontarnos co traballo en Calc temos que definir algúns conceptos básicos: 

Libro: é o ficheiro que creamos, é dicir, o conxunto de datos e fórmulas. 

Folla de cálculo: é cada unha das follas que compoñen o libro (aparecen na parte 

inferior esquerda. 

Cela: é a intersección dunha fila e dunha columna. 

Rango: é o conxunto de celas que se empregan para utilizar unha certa función. 

Cela nunha folla do Calc.
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Base 
LibreOffice Base é unha aplicación que nos permite crear

e manipular bases de datos. 

Antes de comezar a deseñar unha base de datos na

aplicación, é conveniente que lle dediquemos un tempo a

pensar cal vai ser o deseño máis axeitado, pois del

dependerá a eficacia da base de datos. Antes de crear

unha nova base de datos é mellor responder as

seguintes preguntas: 

• Cal é a finalidade da base de datos e quen a vai utilizar? 

• Que datos vai conter a base de datos? 

• Que consultas ou informes necesitan os usuarios da base de datos? 

• Que formularios se deben crear? 

Antes de ver algunhas características da aplicación, imos aproximarnos a unha serie de

conceptos: 

Base de datos: unha base de datos é un conxunto de datos relacionados entre si. 

Rexistro: a cada grupo de datos referentes a unha mesma persoa, entidade ou 

obxecto dentro dunha base de datos chámaselle rexistro. 

Campo: cada un dos datos contidos nun rexistro chámase campo. 

As bases de datos relacionais caracterízanse por agrupar os datos nunha ou máis 

táboas que poden estar relacionadas entre si. 

 128 



Utilidades TIC para autónomos 

Características

Unha vez creada a base de datos en LibreOffice Base, para xestionala contaremos cos 

seguintes tipos de obxectos na aplicación: 

• Táboas 

• Consultas ou vistas 

• Formularios 

• Informes 

Na parte esquerda vemos o acceso aos diferentes tipo de obxectos. Para 

seleccionar un obxecto ou outro abonda con facer clic sobre el. 

Na parte central aparecerán as accións máis importantes que se poden realizar sobre 

o tipo de obxecto seleccionado: 
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Na parte inferior veremos a lista dos obxectos creados do tipo seleccionado: 
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E na parte superior da pantalla aparecen a barra de menús e a barra de iconas desde 

as que realizaremos as distintas accións sobre a base de datos e os seus obxectos: 

 

Impress
Impress forma parte da suite ofimática de LibreOffice que

permite, grazas á cantidade de ferramentas que

incorpora, crear presentacións atractivas. Esta ferramenta

é, por tanto, un potente xerador de diapositivas e

presentacións. 

Unha presentación pode definirse como un conxunto

de diapositivas que se mostran de maneira

secuencial. 

O uso destas presentacións pode ser do máis variado: ensino, exposición de produto, 

etc. e presenta a información dun xeito dinámico e ameno para que a súa interpretación

sexa máis doada por parte do público. 

Impress é unha aplicación informática coa que podemos elaborar presentacións que 

sirvan de apoio ás nosas comunicacións ou exposicións. Na elaboración das 

presentacións podemos combinar formatos (texto, imaxe, vídeo...) polo que 

dispoñemos de diferentes elementos que nos axudan a reforzar a transmisión da nosa 

información. 
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Características 

Impress permítenos, polo tanto, crear presentacións multimedia ás que podemos 

engadir efectos especiais, animación e sons dunha forma sinxela. 

Podemos destacar as seguintes características da aplicación: 

• Permite empregar múltiples efectos de transición entre as diapositivas. 

• Permite traballar con notas persoais que non serán visualizadas na 

presentación. 

• Permite incluír gráficas, imaxes e vídeos. 

• Permite traballar con modelos de deseño. 

• Contamos co Asistente de presentacións para elaborar as nosas diapositivas. 

Asistente de presentacións do Impress.
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Modelos no LibreOffice
LibreOffice pon á nosa disposición diferentes modelos de documentos que poderemos 

utilizar na nosa actividade profesional. 

Que é un documento modelo? 

Un documento modelo é un documento que pode ser completado de forma 

personalizada ou respondendo a unha serie de instrucións dun asistente 

automatizado. Unha vez que introduzamos a información necesaria, podemos editar, 

gardar e administrar o resultado como un documento común. 

Os documentos modelo aforran o tempo necesario para a preparación inicial e o 

formato de documentos de uso frecuente, como por exemplo facer un Curriculum 

Vitae, combinación de correspondencia, etc, e permiten producir documentos que 

presentan idéntico formato cada vez que se prepara un. 

Os documentos modelo poden ser utilizados para documentos de texto (Writer), follas 

de cálculo (Calc) e presentacións (Impress). Tamén atoparemos moitos documentos 

modelo que podemos descargar desde o repositorio propio de LibreOffice, e tamén 

doutras fontes de internet. 

Creación e uso de documentos modelo

Por exemplo, no Calc para crear unha folla de cálculo nova partindo dun modelo 

existente só temos que despregar a opción Ficheiro > Novo > Modelos e abrirásenos 

un cadro de diálogo con diferentes modelos que contén por defecto o LibreOffice. 
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Neste cadro de diálogo pode que non contemos co tipo de modelo de documento que 

precisamos. Desde a páxina de LibreOffice podemos descargar algúns modelos para 

empregalos no Calc. 

 

O xestor de modelos

Importar modelos 

Os ficheiros que serven de modelo no Calc teñen un formato propio que 

recoñeceremos pola extensión .ots (os ficheiros modelo do Writer teñen a extensión 

.ott e en Impress .otp). Se queremos agregar modelos á nosa aplicación (integrar, por 

exemplo, algúns dos modelos que atopamos na páxina de LibreOffice) temos que 

importar este tipo de ficheiros desde o cadro de diálogo de Xestor de modelos. 
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Formato de ficheiros modelo para Calc. 

Nesta imaxe vemos a opción Importar no cadro do Xestor de modelos. 

Eliminar modelos 

Desde o Xestor de modelos podemos eliminar os modelos que non nos sexan de 

utilidade. Vemos na imaxe anterior esta opción ao lado de Importar. 

Ordenar e actualizar modelos

Por último no Xestor de modelos temos a opción

de ordenar de maneira alfabética os nosos

modelos para facilitar a súa busca. Tamén

contamos coa opción Buscar para localizar a

través do seu nome o ficheiro que queremos

empregar. 
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Usar un modelo 

Unha vez seleccionada a opción Ficheiro > Novo > Modelos apareceranos, como xa 

sinalamos, o cadro de diálogo Xestor de modelos desde o que podemos escoller un 

modelo base para a creación da folla. 

 

Este cadro de diálogo conta con catro pestanas: Documentos, Follas de cálculo, 

Presentacións e Debuxos. En cada pestana aparecen, por tanto, os modelos 

agrupados por tipo de formato e aplicación do LibreOffice que queiramos empregar. 

Nesta sección, ímonos centrar nas Follas de cálculo, é dicir, nos modelos de interese 

para crear novas follas en Calc partindo dunha folla-modelo predeseñada. 

Nas seguintes imaxes vemos unha carpeta creada dentro desta categoría. Abrimos a 

carpeta e escollemos o modelo que imos empregar. Neste exemplo abrimos a carpeta 

creada co nome Calc e escollemos unha das follas-modelos.
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Crear un novo modelo

Esta opción permítenos construír calquera tipo de modelo que precisemos como base

para elaborar os diferentes documentos. 

Para construír un modelo novo temos que deseñar no Calc o documento base, por 

exemplo, un modelo para crear facturas, e escoller a opción Ficheiro > Gardar como 

modelo. 

Aparecerá de novo o cadro de diálogo do Xestor de modelos para que escollamos a 

carpeta onde queremos gardar este novo deseño. Unha vez seleccionado o espazo 

para gardalo aparecerá un cadro para que lle deamos nome ao ficheiro. 
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Nesta imaxe vemos como se garda un modelo novo desde o Xestor. Neste exemplo seleccionamos

a carpeta Calc para gardalo. 

 Nesta segunda imaxe vemos como se introduce o nome do novo modelo. 

 

Unha vez creado este modelo propio o seu uso é moi sinxelo. Só temos 

que seguir os pasos sinalados no anterior apartado: dirixirnos a Ficheiro 

> Novo > Modelos. Apareceranos o cadro do Xestor desde onde 

podemos seleccionar este novo modelo. 
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Modificar un modelo 

Para modificar os modelos existentes en LibreOffice Calc temos que abrir de novo o 

Xestor de modelos. Desde aquí buscamos o modelo que queremos modificar e 

seleccionámolo. Unha vez seleccionado aparecerannos diferentes opcións no cadro de 

diálogo. 

A opción editar, desde onde podemos modificar o modelo. Simplemente temos que 

premer esta opción e xa se nos abrirá o modelo no Calc. 

A opción propiedades, desde onde podemos ver as características do modelo como o

nome, data de creación, data de modificación, tamaño ou formato. 

Configurar como predeterminado; con esta opción configuramos que este modelo 

sexa o documento por defecto co que abre a aplicación. 

Mover ao cartafol. Desde esta opción podemos gardar o noso modelo noutra carpeta. 
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Deste xeito, para modificar un modelo escollemos a opción editar, facemos os cambios 

que precisamos e gardamos esta opción como modelo.

Exemplo de factura

Podemos empregar os modelos de LibreOffice para elaborar documentos de uso tan 

habitual como son as facturas, pois este modelo tamén pode servir de base para crear 

orzamentos. 

Deste xeito, evitamos repetir as tarefas de edición cada vez que teñamos que emitir 

unha factura ou un orzamento. 

Na seguinte imaxe vemos un  modelo de factura creado co Calc e que podemos 

reutilizar ás veces que precisemos empregando o Xestor de modelos. 

A factura é un documento que recolle as operación de tráfico comercial habitual nunha 

empresa. Aínda que o formato podería variar en cada factura, existen unha serie de 

campos fixos que deben aparecer: datos fiscais do vendedor, datos fiscais do 

comprador, datos identificativos de factura e datos de impostos e/ou retencións. Isto fai 

que o uso de modelos supoña un aforro de traballo e tempo na súa elaboración. 

Podes descargar desde aquí este ficheiro modelo de factura.
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Exemplo de Cash-Flow

Tamén podemos empregar os modelos de LibreOffice para elaborar a folla de 

tesourería ou cash-flow. 

En finanzas, o estado de tesourería ou fluxo de caixa (cash-flow en inglés) recolle as

entradas e saídas de efectivo para un período determinado. Deste xeito, o cash-flow 

recolle a acumulación neta de activos líquidos nun período determinado, constituíndo 

un indicador importante da liquidez dunha empresa. 

O estudo do cash-flow nunha empresa pode utilizarse para: 

• Determinar problemas de liquidez. 

• Analizar a viabilidade de proxectos de investimento. 

 142 



Utilidades TIC para autónomos 

• Medir a rendibilidade ou o crecemento dun negocio determinado. Exemplo folla 

de tesourería 

Os fluxos de caixa podemos clasificalos en tres categorías: 

1. Fluxos operacionais: amosa o

efectivo recibido ou gastado como

resultado das actividades

económicas de base da compañía. 

2. Fluxos de financiamento: amosa

o efectivo recibido ou gastado como

resultado das actividades financeiras.

Por exemplo cando recibimos un

préstamo dunha entidade financeira. 

3. Fluxos de investimento: amosa o

efectivo recibido ou gastado

considerando os gastos en

investimento en capital que

repercutirán sobre o negocio no futuro. Un exemplo sería a compra de maquinaria nova

para desenvolver a actividade. 

No exemplo de folla de tesourería achegado podemos ver os tres tipos de cash-flow, 

coas entradas e saídas de efectivo correspondentes a cada concepto e para cada 

exercicio. 
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 Imaxe 1. Fluxo de tesourería por operacións. 

 

Imaxe 2. Fluxo de tesourería por financiamento. 

 

Imaxe 3. Fluxo de tesourería por investimento. 

Tamén temos o cash-flow total, resultante de agregar esas tres categorías. 

 

Ademais vemos a representación gráfica dos importes resultantes para cada ano nun 

diagrama de barras. 
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A táboa permite engadir as filas que precisemos para incluír conceptos novos, e tamén

as columnas que desexemos para incluír os exercicios que necesitemos. Por suposto 

tamén podemos modificar cada un dos conceptos para que se axusten á realidade 

do noso negocio en particular. 

O funcionamento é moi sinxelo, xa que simplemente con introducir as entradas e 

saídas de efectivo para cada concepto e período xa teriamos os resultados para cada 

categoría e tamén o total de caixa. A representación gráfica vai adaptándose 

automaticamente aos datos que vaiamos introducindo ou modificando, polo que non 

debe preocuparnos se cometemos algún erro. 

Trátase dun modelo realizado en LibreOffice Calc, e presenta as mesmas 

funcionalidades que unha folla de cálculo habitual de Excel, coas vantaxes que supón o

traballar cunha ferramenta de Software Libre fronte a unha de software privativo. 

Podes descargar o ficheiro modelo de Cash-Flow.

Licenza das imaxes

Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (CC-by-sa)

https://wiki.documentfoundation.org/File:LibreOffice_icons_256.png
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