Guia signatura digital d’actes
Per poder signar l’acta digitalment cal que prèviament el/la professor/a responsable de
l’assignatura hagi qualificat i tancat l’acta. Un cop realitzat el tancament per part del PDI, aquest
rebrà un correu-e a la seva adreça institucional (correu UdL) notificant-li que té un acta per
signar (rebrà tants correus com assignatures hagi qualificat).
Novetat: El sistema està configurat per a què les actes, tancades pel/per la professor/a, pugin
immediatament al portasignatures. Així doncs rebrà l’avís al moment del tancament,
Imatge 1. Model tipus d’avís

------- Missatge original -------Assumpte:Portafirmas – Peticiónrecibida
Data:Tue, 17 Sep 2013 03:04:26 +0200 (CEST)
De:Portal Signatura UdL <portasignatures@udl.cat>
A:undisclosed-recipients:;

Aviso de Portafirmas:

2013/09/17 03:00:21

Aviso de Portafirmas:
Ha recibido una nuevapetición (REF~UXXI-AC~0000000045 con asunto 201213(SET) Asignatura
XXXX Grupo 1) de DESCONOCIDO.

Puedeacceder a la peticiónhaciendoclick sobre el link a continuación:
http://172.21.5.47:8081/pfirma/external/external?gotorequest=ykukppWc5p

No es necesario responder a este correo, esta dirección está automatizada y
desatendida.

Al clicar damunt l’enllaç inclòs a l’avís, el/la professor/a accedirà al portasignatures i podrà fer el
tràmit de signar.
Un cop signada l’acta queda registrada a UXXI-AC com a arxivada.
Qualsevol canvi posterior de l’acta, el sistema el detecta i indica que s’ha modificat l’acta.
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En el cas excepcional de no rebre l’avís, el/la professor/a té la possibilitat de signar la seva acta
accedint directament al portasignatures. L’adreça del qual és https://portafirmes.udl.cat
Imatge 2. Pantalla entrada portafirmes UdL

El/La PDI ha de posar al lector de l’ordinador la seva targeta UdL i escollir l’opció : ”Accedir
mitjançant certificat”. El sistema li demanarà el PIN del certificat digital, no la contrasenya
d’accés a la UdL.
En cas de no recordar el PIN o si la targeta està bloquejada, podeu revisar a les carpetes del
vostre correu electrònic si encara conserveu el correu que us va arribar des del Consorci AOC:
no-reply@aoc.cat amb el PIN i PUK. Si no el trobeu, els podeu tornar a demanar a l’adreça:
scd.aoc.cat/pin i en una estona us tornaran a arribar. (Vegeu a l’annex 1 com recuperar el PIN
i PUK)
Recordeu que amb el PIN accediu al portafirmes i amb el PUK podreu desbloquejar la targeta,
si és necessari. (Vegeu a l’annex 2 com desbloquejar targeta)
Recordeu també que el PIN que us arriba des del Consorci AOC consta de 6 xifres, que podeu
canviar per un altre alfanumèric de fins a 8 dígits. (Vegeu a l’annex 2 com canviar el PIN).
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Imatge 3. Introduir el PIN del certificat

Un cop s’identifiqui, el PDI haurà de seleccionar “acceptar” i seleccionar el certificat.

Imatge 4. Seleccionar el certificat
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En cas d’accedir per primera vegada al portafirmes apareixerà la següent pantalla d’alta
d’usuari.

Imatge 5. Pantalla d’alta d’usuari

Imatge 6. Pantalla cua documents per signar

Al centre de la pantalla visualitzarà l’acta de l’assignatura qualificada (en cas de vàries, relació
d’actes). El número de documents (actes) pendents de signar es pot consultar al quadre de
l’esquerra on diu: Peticions
Per realitzar la signatura, cal posar el “check in” al botó de l’esquerra de l’acta i clicar damunt
de la pestanya verda “signar”.
Si és té més d’una acta es pot seleccionar una per una i signar o marcar-les totes a la vegada
per signar-les totes d’una vegada.
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Imatge 7 . Pantalla acceptació de coneixement del document

El PDI haurà de clicar “Manifiesto l’acceptació de coneixement del document “ i signar a la
pestanya de color verd.
Us demanarà el vostre PIN per signar l’acta o actes seleccionades.
Haureu d’acceptar quan aparegui el vostre certificat (El vostre nom i cognoms)
Veureu que desapareix l’acta o actes de la pantalla.
El requadre on diu “Nou”, a la columna “Assumpte”, canviarà a “signat”.
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Imatge 8. Com veure una acta signada
Un cop heu signat l’acta, la podeu trobar a la pestanya de “Finalitzades”. Accedint a aquesta
pestanya la podeu veure signada obrint el tercer document:

I la podeu guardar, imprimir…
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Annex 1
Per a recuperar el PIN i PUK originals del vostre certificat digital seguiu el següent
procediment:
1) Marqueu l’adreça :
https://scd.aoc.cat/pin en el vostre navegador.
Us apareixerà la següent imatge:

2) Informeu del vostre correu electrònic de la UdL, del vostre NIF i del captcha que us
aparegui:

3) Cliqueu a :

4) Us apareixerà la següent pantalla amb les vostres dades:
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5) Marqueu el quadrat que apareix a la dreta de la pantalla i:

6) Us apareixerà el següent missatge:

7) En pocs minuts rebreu un correu del consoci AOC (Administració Oberta de Catalunya) amb
el PIN i PUK que se us va entregar el dia que es va generar el vostre certificat
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Annex 2
Procediment per canviar i/o desbloquejar el PIN de la targeta UdL
Tot seguit simulem el procediment de canvi de PIN de la targeta UdL en un entorn Windows7
(altres entorns poden tenir una aparença diferent).
A) Si voleu canviar el PIN rebut, heu de seguir els següents passos:
A.1) Inseriu la targeta en el vostre lector de targetes (i espereu a que el llum indicador d’activitat
deixi de fer pampallugues).
A. 2) Feu clic al botó "Mostrar icones ocultes"...

...en l’angle inferior dret de l’escriptori de Windows7.

Al fer clic al botó es presentaran les icones ocultes en una petita finestra com la següent.

A. 3) Feu 2 clics a la icona...
...amb la qual cosa es mostrarà la següent finestra.
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A. 4) Feu clic a la pestanya “Administració de la targeta”, i la finestra prendrà aquest altre
aspecte:

A. 5) Feu clic al botó...

...la finestra mostrarà aquest contingut:

A. 6) Feu clic a l’opció “Canvi de PIN” i clic al botó “Següent>>”, i es mostrarà aquest nou
contingut en la finestra:
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A.6.1) En la casella “PIN antic” informeu del vostre PIN.
A.6.2) En les caselles “PIN nou” i “Confirmeu el PIN nou” informeu del vostre nou PIN.
B.6.3) Feu clic al botó...

Amb la qual cosa es mostrarà el següent missatge:

B) En el cas que fracassin 3 intents d’identificació amb la targeta UdL (en qualsevol servei o
tràmit, intern o extern), quedarà immediatament bloquejada i, a efectes pràctics, inactiva fins
que es procedeixi a desbloquejar-la.
Tot seguit simulem el procediment de desbloqueig de la targeta UdL en un entorn Windows7
(altres entorns poden tenir una aparença diferent).
B. 1) Inseriu la targeta en el vostre lector de targetes (i espereu a que el llum indicador
d’activitat deixi de fer pampallugues).
B. 2) Feu clic al botó "Mostrar icones ocultes"...
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...en l’angle inferior dret de l’escriptori de Windows7.

Al fer clic al botó es presentaran les icones ocultes en una petita finestra com la següent.

B. 3) Feu 2 clics a la icona...
...amb la qual cosa es mostrarà la següent finestra.

B. 4) Feu clic a la pestanya “Administració de la targeta”, i la finestra prendrà aquest altre
aspecte:
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B. 5) Feu clic al botó...

...la finestra mostrarà aquest contingut:

B. 6) Feu clic a l’opció “PIN de desbloqueig” i clic al botó “Següent>>”, i es mostrarà aquest nou
contingut en la finestra:

B.6.1) En la casella “PIN administrador” informeu del vostre PUK.
B.6.2) En les caselles “PIN nou” i “Confirmeu el PIN nou” informeu del vostre nou PIN.
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B.6.3) Feu clic al botó...

... amb la qual cosa es mostrarà aquest missatge:
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