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1. Introducció 

EMAVCloud és un espai en el núvol amb funcionalitats molt semblant a Dropbox. La finalitat és 

que sigui la nova ubicació on s’emmagatzemi la documentació associada a la gestió de l’escola: 

programacions, actes, normativa... 

Aquesta guia explica les funcionalitats bàsiques per instal·lar-lo al nostre ordinador i tenir 

accés a aquesta carpeta compartida. 

2. Primers passos: accedir al panell de control 

Aquest panell de control serveix bàsicament per: 

- Canviar opcions d’usuari (el que farem ara) 

- Poder accedir als document des de qualsevol ordinador connectat 

En el moment de donar d’alta un usuari, el sistema envia un correu amb un password generat 

aleatòriament. Per canviar-ho: 

- Accedim al panell de control http://QuickConnect.to/EMAVCloud. Si no connecta 

també podem provar amb http://emavcloud.de.quickconnect.to/. NOTA: quan el 

sistema estigui totalment implementat, posarem un enllaç directe des de la web 

d’EMAV a aquest enllaç. 

 

- Introduïm nom i password que hem rebut per correu 

 

http://quickconnect.to/EMAVCloud
http://emavcloud.de.quickconnect.to/
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- Seleccionem la icona Opcions i ja podrem establir la nova contrassenya 

 

3. Descarregar software de sincronització 

A l’adreça https://www.synology.com/es-es/support/download/DS216play  trobarem 

l’aplicació Cloud Station per diferents plataformes. Descarreguem la que correspongui al 

nostre sistema i instal·lem.  

 

 

Comencem la instal·lació (acceptarem tot el que ens pregunti) i executem. A la primera casella 

haurem d’escriure EMAVCloud, i a continuació usuari i password. 

 

https://www.synology.com/es-es/support/download/DS216play
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Si apareix aquest missatge, acceptem. També si en algun moment apareix que hem de donar 

permisos del Firewall de Windows. 

 

Accedim a la següent pantalla; pitgem en el primer dels llapis: 

 

De la següent pantalla, marquem Docus: 
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Després de pitjar Acceptar, tornem a la pantalla anterior i pitgem sobre el segon llapis: 

 

Ara ens demana en quina carpeta del nostre ordinador volem guardar la còpia local 

d’EMAVCloud. A l’exemple estem triant l’escriptori (Desktop), però la ubicació pot ser 

qualsevol (sempre deixant marcada la casella “Crear una carpeta CloudStation vacía”): 
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Quan acceptem hauríem de veure quelcom semblant a: 

 

 

Ara ens mostra algunes pantalles d’ajuda, però bàsicament ja ho tenim. Seguidament 

començarà a descarregar el contingut de Docus. Qualsevol canvi que fem en una carpeta local 

(només aquelles que tinguem permisos) s’actualitzarà al núvol automàticament. A l’escriptori 

veurem una icona que ens portarà a la carpeta local: 

 

 

 

 

4. IMPORTANT 

EMAVCloud és un sistema amb discs durs redundants, el que vol dir que en cas de fallida la 

informació està duplicada. A més, està sincronitzat amb una unitat Drive. Això vol dir que les 

dades estan molt protegides, però res és 100% infalible. Recordeu doncs que cadascú és 

responsable d’assegurar la seva informació: feu còpies de seguretat! 
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5. Altres dispositius 

Si voleu tenir accés des del mòbil, podeu buscar l’aplicació 

de Synology DS Cloud. Recordeu que el QuickConnect és 

EMAVCloud. 

També és molt important que creeu una carpeta nova en 

el mòbil. En cas contrari fareu que tot el contingut de la 

carpeta seleccionada es pugi al núvol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


