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Reorganització dels rols dels usuaris a eQuàliment  
 

La diversitat de rols (permisos d’accés) que es contemplen a eQuàliment, les notables 
diferències entre ells pel que fa a l’abast de funcions que permeten, y les 
incompatibilitats d’un mateix rol en relació als diferents centres d’entrega o entitats 
prescriptores d’un mateix projecte, fan necessària una reorganització en profunditat 
del sistema actual de rols. 

 

1. Navegació per rol 
 

Cadascun dels rols definits tindrà permisos específics i excloents. Per exemple, el rol  
d’Administrador de Magatzems no permetrà fer les tasques d’Operador de magatzem, 
sinó només les pròpies d’Administrador de Magatzems. L’usuari que hagi de fer les 
funcions específiques de diversos rols haurà de tenir assignats expressament cadascun 
dels rols que necessitarà. Recordem que el rol inclou també el “lloc” des d’on 
s’exercita. Així, són rols diferents ser prescriptor d’una entitat o d’una altra, i el mateix 
passa amb els rols relacionats amb els centres d’entrega que són rols diferents en 
funció del centre d’entrega, no perquè es facin tasques diferents, sinó perquè són 
relatives a diferents centres.  

L’altra novetat és que un usuari que tingui més d’un rol assignat, haurà de decidir en 
cada moment quin dels rols que té assignats vol utilitzar, seleccionant-lo en un 
desplegable que tindrà a la capçalera de la pàgina, tot això sense necessitat de sortir 
de l’aplicació. En el mateix selector de rols,  es podrà triar el rol que es vulgui utilitzar 
per defecte quan s’accedeix a l’aplicació. El canvi de rol recarregarà automàticament la 
pàgina mostrant els menús que són propis del rol seleccionat. 

Aquesta modalitat, a més d’evitar els conflictes inherents a actuar simultàniament 
amb diferents rols, permet a un mateix usuari tenir assignats rols actualment 
incompatibles com ser prescriptor en dues entitats prescriptores diferents o ser 
operador de magatzem o responsable d’entregues de més d’un centre de distribució. 
Fins ara ser responsable d’entregues de dos centres de distribució diferents, requeria 
tenir dos usuaris diferents. A partir d’ara, seguint l’exemple, el mateix usuari tindrà els 
dos rols assignats, i decidirà en cada moment amb quin d’ells vol operar.  
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Un usuari amb un únic rol 

 

Un usuari que ja ha 
escollit un dels seus rols, 
que podria ser també el 
que ha establert utilitzar 
per defecte  per quan 
entri a l’aplicació. 

 

L’usuari canviant de rol 
d’entre els que ell té 
assignats. 

No li cal sortir de 
l’aplicació, són rols del 
mateix usuari.  

 

Aquells usuaris que necessitin tenir diversos rols, poden minimitzar l’inconvenient de 
la recàrrega automàtica de la pàgina en canviar de rol, mantenint sessions del mateix 
usuari en navegadors diferents (Mozilla, Explorer, Chrome,..) cadascun amb un dels 
rols que tingui l’usuari. 

Un altre avantatge d’aquest canvi per als usuaris que tenen diversos rols i que tenen 
funcions de responsabilitat és que els serà molt fàcil saber què és el que realment 
permet fer l’aplicació a les persones del seu equip que tenen algun dels rols que ella 
disposa: només li caldrà seleccionar-lo en la barra superior de la seva pantalla. 
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2. Navegació pel rol de tècnic social 
 

El rol de prescripció implica sempre una entitat prescriptora i un centre de prescripció 
d’aquesta entitat. Si un usuari pot actuar des de diferents centres de prescripció d’un 
mateix prescriptor, tindrà tants rols com centres, i d’acord amb el que ja s’ha dit, per 
canviar de centre de prescripció haurà de canviar el seu rol (desplegable de capçalera 
de l’aplicació). 

 

Si l’entitat prescriptora només té un centre de prescripció 
 Qualsevol usuari pot crear prescripcions assignant-les a un altre referent.  

 Qualsevol usuari, sigui o no sigui el referent d’una prescripció, pot canviar-ne el 
referent, excepte si la prescripció està tancada o cancel·lada.  

 Qualsevol usuari pot actuar sobre qualsevol prescripció encara que ell no en 
sigui el referent i sense necessitat de canviar el referent. Actuarà a tots els 
efectes en nom del referent, i per tant també estarà subjecte als privilegis o 
limitacions que el referent pogués tenir (permisos).   

 

Si l’entitat prescriptora té més d’un centre de prescripció 
 Accés a l’apartat de prescripcions 

Quan s’accedeixi a l’apartat de prescripcions només es mostraran les 
prescripcions del centre de navegació (centre de prescripció associat al rol 
actiu). Amb el cercador, no obstant, sí que es mostraran totes les 
prescripcions de tots els centres del prescriptor (una nova columna del llistat 
mostrarà també de quin centre és cadascuna). 

 Creació d’una prescripció 

Quan un usuari crea una prescripció el centre assignat serà sempre el de 
navegació (el centre del rol amb el que actua l’usuari).  

Es podrà també crear la prescripció en nom d’un altre usuari del mateix 
centre.  

 Actuació sobre una prescripció del propi centre de prescripció 

L’actuació sempre serà en nom del referent que tingui la prescripció, realment 
“suplantant” el referent amb els seus eventuals privilegis i limitacions. 

Qualsevol usuari del centre d’una prescripció, sigui o no sigui el referent de la  
prescripció, pot canviar-ne el referent per un altre usuari del mateix centre de 
prescripció, excepte si la prescripció està tancada o cancel·lada.  
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 Si s’actua sobre una prescripció d’un altre centre de prescripció 

Es disposarà de l’opció de canviar el referent per vincular-la així a l’usuari 
actual i per tant al centre de prescripció actual. A partir d’aquí ja es podrà 
tractar normalment com a prescripció del centre de navegació actual i per 
tant susceptible també de ser canviada novament de referent assignant-li un 
altre treballador social del centre actual.     

Si la prescripció fos d’un centre del qual l’usuari també tingués permisos, 
simplement podria canviar la navegació (el rol) per aquest segon centre i 
llavors actuar normalment sobre la prescripció, sense necessitat de fer el 
canvi de referent.  

Si la prescripció fos d’un centre sobre el que l’usuari no tingués permisos, i si 
tampoc volgués canviar-li el referent o bé no pogués (per incompatibilitat dels 
vincles entre centres de prescripció i distribuïdors o grups d’entrega), llavors 
només podria dur a terme les següents opcions: 

- Canviar el calendari si està activa (si està tancada només la pot reactivar 
el seu referent) 

- Imprimir l’acreditació 

- Editar i imprimir les persones autoritzades 

- Justificar una entrega 

- Renovar o copiar, però llavors es passarà a ser-ne el referent o se’n podrà 
assignar un altre del propi centre de navegació 

- Però NO es podrà corregir/editar ni cancel·la o eliminar 

 

 Qualsevol usuari podrà posar-se com a referent d‘una prescripció, amb les 
següents consideracions: 

Si la prescripció està tancada o cancel·lada, no es podrà canviar el referent 
d’una prescripció 

Si la prescripció està pendent, acceptada o activa: 

- Quan els grups no es filtrin per centre de prescripció, sempre es 
podrà canviar el centre i el professional 

Si els grups es filtren per centre de prescripció: 

-  Si la prescripció està acceptada i té distribuïdor assignat, només es 
podrà canviar a un centre que estigui en els grups d’aquell 
distribuïdor 

- Si la prescripció està activa només es podrà canviar a un centre que 
també estigui al grup on està assignada aquella prescripció 

Per qualsevol aclariment podeu contactar-nos a al servei de suport: suport@equaliment.org 

mailto:suport@equaliment.org

