
 

Manual d’instal·lació 

Per començar la instal·lació de l’aplicació Easy Communicator ECO, s’ha de connectar 

un dispositiu iPad amb iOS 7 o superior a l’ordinador, obriu el programa iTunes1 (vegeu 

Il·lustració 1) si no s’executa automàticament. 

 

Il·lustració 1 - Icona iTunes. 

Accediu a l’opció “Aplicacions” situada a dalt a l’esquerra, si no apareix la trobarà a 

l’opció “altres” representada amb tres punts suspensius “···” (vegeu Il·lustració 2). 

 

Il·lustració 2 - Menú desplegable iTunes. 

A la biblioteca (vegeu Il·lustració 3), cliqueu la pestanya de “Les meves aplicacions de 

l’iPad” i  arrastreu el fitxer instal·lador “ECO.ipa”2 fins a l’interior d’aquesta finestra. 

 

Il·lustració 3- Finestra les meves aplicacions de l’iPad 

                                                             
1 Manual basat en el iTunes versió 12.1.2.27 
2 El nom del fitxer pot variar segons la versió. 



 

 1 

A continuació, accediu a l’apartat del vostre dispositiu iPad, cliqueu sobre l’opció 

“iPad” situada a dalt a l’esquerra. A la part inferior apareixerà l’àrea de configuració 

del dispositiu (vegeu Il·lustració 4), seleccioneu l’opció “Aplicacions”. 

 

Il·lustració 4 - Menú configuració de la tablet al iTunes. 

A l’apartat Aplicacions situat a la dreta, es mostra el llistat d’aplicacions instal·lades o 

disponibles per instal·lar en el dispositiu iPad (vegeu Il·lustració 5). Localitzeu 

l’aplicació ECO i premeu Instal·lar. 

 

Il·lustració 5- Aplicacions per instal•lar a l’iPad. 
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L’aplicació ha passat a l’estat “s’instal·larà” però encara no s’ha instal·lat. Per 

confirmar l’acció premeu el botó “Aplicar” situat a la part inferior dreta de la finestra 

(vegeu Il·lustració 6). 

Abans de prémer el botó per aplicar els canvis, es possible indicar a quina pantalla del 

dispositiu es vol que apareixi l’aplicació un cop instal·lada. Per canviar la pantalla on 

s’instal·larà l’aplicació només cal arrastrar la icona fins a la nova destinació. 

 

Il·lustració 6 - Pantalles d’inici de l’iPad. 
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Manual per importar/exportar perfils d’usuaris, categories i altres 

continguts a l’aplicació 

Per començar la importació/exportació de contingut a l’aplicació Easy Communicator 

ECO, s’ha de connectar un dispositiu iPad amb l’aplicació ja instal·lada a l’ordinador, 

obriu el programa iTunes3 (vegeu Il·lustració 7) si no s’executa automàticament. 

 

Il·lustració 7 - Icona iTunes. 

A continuació, accediu a l’apartat del vostre dispositiu iPad, cliqueu sobre l’opció 

“iPad” situada a dalt a l’esquerra. A la part inferior apareixerà l’àrea de configuració 

del dispositiu (vegeu Il·lustració 8), seleccioneu l’opció “Aplicacions”. 

  

Il·lustració 8 - Menú configuració de la tablet al iTunes. 

Desplaceu-vos per la finestra situada a la dreta fins arribar al apartat “Arxius 

compartits”. Cerqueu l’aplicació ECO en el llistat “Aplicacions” i seleccioneu-la 

(vegeu Il·lustració 9). 

                                                             
3 Manual basat en el iTunes versió 12.1.2.27 
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A la dreta, en l’apartat “ECO documents” apareixerà tot el contingut de l’aplicació, 

arrastreu cap a dins el contingut que desitgeu importar, o arrastreu cap a fora el 

contingut que desitgeu exportar. En aquesta secció també es disposarà dels perfils i de 

les categories exportades des de l’aplicació. 

Per realitzar la importació, cal prémer el botó “Sincronitzar” situat a la part inferior 

dreta de la finestra. No desconnectar ni expulsar el dispositiu fins que no s’hagi 

finalitzat el procés de sincronització indicat per l’iTunes. 

 

Il·lustració 9 - Directori dels documents de l’aplicació. 

 

 


