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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
-

RENOVACIÓ DE LA WEB DE L’FCBQ

Des de l’FCBQ estem constantment treballant per millorar el servei que oferim a tot els nostres clubs afiliats
així com al bàsquet català en general. Un d’aquests serveis és el que donem a través de la nostra pàgina web
www.basquetcatala.cat, i per aquest motiu us anunciem que, a partir de demà dimarts 6 de febrer de 2018,
encetarem un període de proves de la nostra nova pàgina web (en versió beta) i sota el mateix domini
www.basquetcatala.cat.
Basquetcatala.com va néixer l’any 1999 amb la intenció de donar, als nostres clubs, un nou servei
d’informació i, amb el temps, es va convertir també en un punt de trobada de totes aquelles persones que,
d’una manera o altra, tenien alguna relació amb el món del bàsquet a Catalunya (jugadors/es, pares, mares,
àrbitres, entrenadors/es, aficionats...), convertint-se ràpidament en una de les pàgines d’esport més visitades a
Catalunya.
Amb l’objectiu d’oferir una millor experiència d’usuari i fruit de la constant innovació de l’FCBQ, us presentem
aquesta nova web on trobareu entre d’altres, les següents novetats:
-

-

És una web ‘responsive’, és a dir que s’adapta als dispositius mòbils i tabletes.
Nova estètica i imatge.
Creació d’un menú principal horitzontal a la capçalera, amb els principals temes d’interès i mostrats d’una forma més
intuïtiva amb els següents capítols: FCBQ, CLUBS I COMPETICIONS, JUGADORS, ENTRENADORS, ARBITRES,
CONNECTA.
En qualsevol moment, podreu tornar a la pàgina d’inici o ‘home’ clicant sobre el logotip de l’FCBQ, ubicat sempre a la
part superior de totes les pàgines.
Caixa de cerca per trobar tots els resultats i classificacions des de la mateixa pàgina d’inici i una nova pàgina de cerca
avançada.
Accés a un ampli ventall de notícies amb més contingut audiovisual.
Nous espais integrats com el PORTAL ARBITRAL que podreu accedir des del menú principal o els diferents espais de
les nostres Representacions Territorials.
Creació de nous espais per mostrar els diferents projectes BQ, ara amb més presència.
Poder subscriure’s des de la nostra pàgina d’inici als diferents ´newsletter´ per tal de rebre informació de qualsevol
activitat o promocions pels nostres fans i federats.

Durant aproximadament 2 mesos, conviuran tan la web actual com la nova, de manera que l’usuari podrà
trobar la informació en qualsevol de les dues versions, a l’hora que ens permetrà corregir els errors o
incidències que es puguin produir en el nou portal. El primer mes, l’usuari només podrà accedir a la web
clàssica i podrà visitar la nova web -clicant a l’enllaç que es mostrarà just a la part superior del menú esquerra a la
home; i a partir del segon mes (principis de març) es mostrarà d’inici el nou web però en qualsevol moment es
podrà consultar la web clàssica mitjançant un enllaç a la part superior de la home (veure document adjunt).
Finalitzat aquest període de proves, es donarà prioritat al nou web i es substituirà completament i
definitivament la versió actual per la nova.
A fi de millorar el servei, es posarà a disposició dels usuaris un correu electrònic com a bústia de
suggeriments (registre@basquetcatala.cat), tot pregant que en l’assumpte s’indiqui: “SUGGERIMENTS NOVA
WEB” i s’acompanyi l’adreça o url en el missatge.
Donat que aquesta nova web pot significar afectacions als webs de les entitats que tinguin enllaços amb la
nostra pàgina, es recomana la revisió -en l’entorn del nou espai web- on es troba la informació que es vulgui
referenciar i es modifiqui l’enllaç de referència per tal que la visualització de la informació es faci justament
des del nou web de l’FCBQ.
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