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Què és un Widget?
Un widget és un component de software individual per compondre fàcilment les pàgines del lloc
web. Amb aquesta aplicació, pot augmentar Mi Website amb funcionalitat addicional. Vagi a la part
superior de la barra d'eines a Widgets. Faci clic a Widgets. El botó s'il·luminarà en groc i veurà
diferents opcions de widgets. Afegeixi el widget simplement fent clic al widget triat i arrossegui’l a la
ubicació desitjada a Mi Website.
Exemples de Widgets Mi Website més populars:
1. Widget de text:
Faci servir el widget de text per afegir text al Mi Website. Quan mou aquest widget al seu
lloc, funciona com un editor de text. En fer clic a l'àrea del text, s'obre automàticament el
processador de paraules. Pot afegir text i format de forma instantània des de l'eina d'edició
de text.
2. Widget d'imatges:
Faci servir el widget de fotos per afegir imatges a Mi Website. Faci clic al widget de fotos i
arrossegui’l a la ubicació desitjada a la pàgina Mi Website. Pot carregar una imatge a
l'Administrador d'arxius o directament des del seu ordinador.
3. Divisor de columnes:
Faci servir el widget de columnes per personalitzar el disseny de Mi Website. En posar
aquest widget, obtindrà diversos camps per a un millor disseny del seu lloc web. Per
exemple, en triar dues columnes, es pot utilitzar la columna esquerra per text i la columna
dreta per posar una imatge.
4. Widget HTML:
Faci servir al widget HTML per afegir codi HTML o JavaScript a les pàgines de Mi Website.
Consell: El menú inclou una sèrie d'altres widgets amb diferents funcions. Suggerim provar-los tots.
Vostè pot crear un lloc web d'acord als seus desitjos específics.

¿Com afegir text a Mi Website?
Vagi a Widgets i seleccioni Widget de text. Arrossegui el widget a la secció de Mi Website on vol
afegir el text. Apareixerà un bloc de text al lloc seleccionat. Aquí pot canviar el text, afegir imatges i
crear enllaços. Faci servir la barra d'eines de l'editor de text. La barra apareix quan fa clic amb el
ratolí en el bloc de text.
IMPORTANT: No copii contingut directament des de Microsoft Word. El seu format específic
podria causar un mal funcionament de les pàgines de Mi Website. Posi sempre contingut en text
sense format (per exemple des de Notepad), i ajusti el format directament en el widget de l'editor
de text.
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Com afegir imatges a Mi Website?
Amb el Widget d'imatges, pot afegir fàcilment imatges al Mi Website. Faci clic al widget d'imatges i
arrossegui’l a la ubicació desitjada a Mi Website. Pot carregar una imatge directament des de
l'Administrador d'arxius o des de l'ordinador local.

Com puc copiar/duplicar Mi Website?
Faci clic a "Desa com", si vol copiar un lloc web existent que inclogui tots els elements web
individuals.
Recomanem duplicar Mi Website si vol fer canvis importants, que són més extensos que una còpia
de seguretat. Això li dóna la informació de les dades Mi Website encara a la seva disposició, si el
canvi de Mi Website no condueix al resultat desitjat.
Procés per duplicar Mi Website:
1. Vagi a la pàgina que desitja copiar.
2. Faci clic a Pàgina.
3. Faci clic a la fletxa cap avall al costat del nom de la pàgina i seleccioni "Desa la pàgina com".
4. Al quadre de diàleg d'ajuda pot posar nom a la nova pàgina i triar si es vol incloure en el menú de
navegació.
5. Faci clic a OK.
Si tria no mostrar la pàgina al menú, pot trobar-la en la llista desplegable, situada a la barra lateral
esquerra.

Com canviar l'aparença de Mi Website?
1. Faci clic a "Estil".
2. Seleccioni Canviar plantilla a la barra d'eines de l'esquerra.
3. Navegui pels diferents estils oferts.
Pot visualitzar prèviament qualsevol estil de pàgina web per separat.
4. Faci clic a la plantilla de disseny d'estil més adequat a les seves preferències. La plantilla s'aplica
automàticament a Mi Website.
IMPORTANT: Si càrrega el seu propi banner a Mi Website i després canvia el disseny de la plantilla
d'estil, la seva imatge no s'ajustarà automàticament. Necessitarà tornar a seleccionar el seu banner
personal (si l'estil de lloc web seleccionat ho permet). Trobarà la imatge emmagatzemada en
l'Administrador d'arxius.

Com afegir una nova pàgina a Mi Website?
Si està creant un nou Mi Website, sempre es crea automàticament un menú amb una Pàgina d'inici
(pàgina de portada), Sobre nosaltres o pàgina de contacte (formulari). Per afegir més pàgines,
procedeixi de la següent manera:
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1. A l'editor de llocs web, faci clic a la pestanya "Pàgina" i el signe de color verd "+".
2. S'obrirà una nova finestra. Escrigui el nom de la nova pàgina.
3. Faci clic a OK per confirmar el nom de la pàgina. La nova pàgina s'afegeix automàticament a Mi
Website.
IMPORTANT: El nombre de pàgines varia en funció del paquet activat. El paquet Mi Website Start
permet tres pàgines. Els altres paquets Mi Website (Standard i Premium) permeten un nombre
il·limitat de pàgines.

Com eliminar una pàgina existent?
1. Asseguris d'estar a la pàgina que vol eliminar.
2. Faci clic a la pàgina i després faci clic al símbol de "paperera".
3. Confirmi en la nova finestra de quadre de diàleg que realment vol esborrar la pàgina.
La pàgina serà eliminada automàticament.
IMPORTANT: No és possible recuperar una pàgina eliminada.
Abans d'eliminar la pàgina web, pensi si realment no desitja tornar a usar-la.

Com afegir un favicon a Mi Website?
Un Favicon és la icona que apareix a la barra d'adreces d'un navegador web, en obrir una pàgina
web.
Per establir un favicon per a Mi Website:
1. A la barra de menú, faci clic a "Configuració" i seleccioni "Propietats de la pàgina".
2. Seleccioni "Editar favicon".
3. Esculli un favicon. Pot pujar el seu propi favicon.
IMPORTANT: En paquets Premium, també pot triar entre els favicon existents.
Per comprovar com es veu el seu favicon al seu lloc web, faci clic a Pujar arxius, Publicar i Desar.

Com inserir directament una imatge en un text a Mi Website?
1. Al tauler de Widgets de Mi Website, faci clic a Widgets- Widget de text.
2. Faci clic a "Imatge" (icona de muntanya) a l'editor de text.
3. A la nova finestra, pot seleccionar una imatge. Pot triar entre una imatge carregada prèviament o
pujar una imatge nova. Faci clic a la imatge que vulgui inserir.
4. A l'editor, veurà tres opcions: imatge amb text a continuació, amb text a la dreta o text a
l'esquerra.
5. Seleccioni l'opció que millor li convingui. Comenci a escriure el text. El text s'ajusta
automàticament al voltant de la imatge, segons la configuració triada.
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Com afegir una pàgina de formulari de contacte a Mi Website?
1. Faci clic al tauler de Mi Website en Widgets- fletxa dreta per obtenir més opcions- i, finalment
en formulari.
2. Arrossegui el Widget de formulari a la pàgina de Mi Website desitjada.
3. El widget es carregarà i podrà triar entre dues opcions:
• 1 Contacte
• 2 Formulari buit
4. Triï "Contacte" o "Formulari buit" per afegir un dels formularis.
IMPORTANT: Per a ambdues opcions, pot editar el contingut dels camps individuals.
5. Faci Doble-clic al nom, e-mail, telèfon o adreça postal al formulari de contacte, per canviar el
text. Pot eliminar el text existent i introduir un nou text.
6. Faci clic a Desar per desar els canvis.
7. Faci Doble-clic al botó "Enviar", per tal d'adaptar-lo a la finalitat del formulari.
8. Faci clic a la creu (x) per eliminar un element.
9. Per afegir un Nou camp en el formulari, faci clic a "Afegir Nou Camp. Escrigui el nom correcte, i
faci clic a Desar.
10. Per moure un camp a una posició diferent, arrossegui el camp a la nova localització.
11. Pot afegir un Nou camp i ajustar-lo per el següent:
• Línia de text
• Camp per correu electrònic
• Camp per telèfon
• Camp per URL
• Múltiples línies de text
• Opció múltiple de programes
• Caselles de selecció
• Llista d'elecció
• Text
• Protecció de spam (Captcha)
12. Les respostes al formulari de contacte s'envien a l'adreça de correu electrònic registrada.
Aquesta adreça de correu electrònic es pot trobar a "Configuració". Vostè pot obtenir la seva
adreça de correu electrònic i configurar la salutació que els visitants del lloc web veuran després
d'omplir el formulari.
13. Un cop hagi completat el formulari, faci clic a Desar, per emmagatzemar els canvis.
14. Faci clic a Desar a la part superior de la barra de menús per comprovar com es veurà el
formulari.
15. Per ajustar el disseny de la pàgina de contacte, faci clic a Editar, a la part superior esquerra del
Widget de formulari. Aquí pot visualitzar i ajustar el fons, vores, cantonades, ombres, espaiat i
modificar fonts.
16. Quan estigui satisfet, faci clic a Publicar per publicar el formulari a la pàgina i fer-lo funcionar de
forma òptima.
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Com puc protegir Mi Website amb contrasenya?
Amb el sistema de creació de llocs Mi Website, pot crear una pàgina personal o protegir una part del
seu lloc web amb una contrasenya.
El que aquesta funció li permet fer:
• Crear un compte separat amb un nom d'usuari i una contrasenya.
• Triar si vol protegir amb contrasenya tot el lloc, o només una petita part.
• Compartir el nom d'usuari i la contrasenya amb els visitants de la web, que desitgin accedir a la
secció del lloc web, protegida per contrasenya.
• La part protegida del lloc és només accessible amb un nom d'usuari i una contrasenya.
El que aquesta funció no li permet fer:
• Per raons de seguretat, aquesta funció no permet als visitants del web subscriure’s al seu lloc web
per obtenir un nom d'usuari i una contrasenya per accedir.

Com configurar llocs protegits amb contrasenya per a Mi Website?
1. Faci clic a Configuració i, a continuació seleccioni Protecció per contrasenya.
2. Faci clic a "Protegir operació" darrere de la contrasenya.
3. En la nova finestra, introdueixi un login (nom d'usuari) i la contrasenya.
4. A continuació, seleccioni les pàgines que desitja protegir amb una contrasenya.
 Protegir totes les pàgines amb contrasenya? Faci clic a "Bloqueja totes".
 Eliminar la protecció amb contrasenya? Faci clic al botó dret "Desbloquejar totes".
5. Pot triar per separat la protecció per contrasenya per a cada pàgina del lloc web. Per crear una
altra pàgina protegida per contrasenya, faci clic a la casella de verificació per protegir el lloc
existent amb una contrasenya.
6. Faci clic a Desar per veure com és la secció protegida per contrasenya.
7. Un cop hagi acabat, faci clic a Publicar per activar la configuració.

Com crear un hipervincle (URL) a Mi Website?
1. Escrigui text en un widget de text. Seleccioni el text en el quadre de text a on vol l'hipervincle.
2. Faci clic a la icona "enllaç" de la barra d'eines de l'editor de text.
3. A la finestra "Triar un enllaç", triï quin tipus d'enllaç vol afegir.
Pot afegir els següents enllaços:
• Pàgina en aquest lloc
• Enllaç extern
• Adreça de correu electrònic
• Arxiu (emmagatzemat en el lloc)
4. Escrigui el un títol per a l'enllaç i faci clic a Desar. L'enllaç ara serà afegit.
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Com crear un enllaç d'imatge (URL) a Mi Website?
1. Faci clic a Widgets a Foto Widgets i arrossegui el widget de fotos a Mi Website.
2. La finestra de "Selecció d'imatge" s'obrirà. Esculli la imatge i faci clic a OK.
3. Faci clic a "Editar" a la part superior esquerra del widget de fotos. A continuació, faci clic a l'enllaç
"Triar un enllaç".
4. A la finestra "Seleccionar un enllaç", triï quin tipus d'enllaç vol afegir.
Pot afegir els següents enllaços:
• Pàgina en aquest lloc
• Enllaç extern
• Adreça de correu electrònic
• Arxiu (emmagatzemat en el lloc)
5. Escrigui el un títol per a l'enllaç i faci clic a Desar. L'enllaç ara serà afegit.
6. Finalment, faci clic a Desar per tornar a Mi Website.

Com poden els visitants registrar-se a Mi Website?
Per motius de seguretat, els visitants del lloc web no poden inscriure’s en el lloc complet.
No obstant això, és possible el registre per a una part de la pàgina protegida per contrasenya de Mi
Website, diferent del seu nom d'usuari. Vegi: Com puc protegir Mi Website amb contrasenya?

Com afegir codi HTML a Mi Website?
Part del codi a les pàgines es pot afegir usant widget d'HTML
1. Vagi a Widgets – Populars- codi HTML.
2. Arrossegui el Widget de codi HTML a la pàgina de Mi Website.
3. Faci clic al codi HTML, per obrir l'editor HTML. Aquí pot escriure o enganxar el codi HTML.
4. A continuació, faci clic a "Desar" per guardar el codi HTML.

Com afegir un bloc a Mi Website?
Mi Website no admet el blog, però és compatible amb Tumblr. Es pot crear un bloc a Tumblr i
connectar-lo a Mi Website amb la seva pàgina web.
1. Vagi a Widgets y seleccioni Mitjans.
2. Esculli el widget Tumblr.
3. Arrossegui el widget a la pàgina de Mi Website en què vol tenir publicat el blog.
4. Encara no té un compte a Tumblr? Faci clic a Enregistrar.
5. Té ja un compte Tumblr? Escrigui el seu nom usuari de Tumblr i faci clic en Acceptar.
6. Ara, vostè serà dirigit al seu blog de Tumblr. Desi els canvis a Tumblr. Aquests canvis es reflectiran
automàticament a la pàgina de Mi Website.
IMPORTANT: Tumblr permet compartir fàcilment missatges de text, fotos, cites, enllaços, música i
vídeos. Allà on es trobi: el seu navegador web, telèfon intel·ligent, escriptori o correu electrònic.
Qualsevol canvi que realitzi al blog es reflecteix automàticament a la seva pàgina.
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Com canviar el color de l'enllaç (URL) a Mi Website?
Faci servir el Dissenyador d'estil, per canviar el color dels enllaços de Mi Website. Això permet que
tots els colors d'enllaç de les pàgines de Mi Website es vegin uniformes.
1. Faci clic a Estil - Configuració - Dissenyador d'estil
2. Vagi a l'apartat color
3. Triï el color d'enllaços apropiat (URL) per a Mi Website i faci clic a Desar.

Com canviar el color i la font de Mi Website?
ACTIVE 24 li recomana utilitzar el Dissenyador d'estil per canviar el color de la font. D'aquesta
manera, els ajustos seran els mateixos per a totes les pàgines de Mi Website. Proporcionarà a Mi
Website un aspecte i una aparença uniformes.
1. Faci clic a Estil - Configuració - Dissenyador d'estil.
2. A Dissenyador d'estil, seleccioni Avançats- Colors.
3. A fonts, triï l'estil de font adequat per a cada tipus de text amb format.
També pot utilitzar el codi numèric. Per exemple. #000000= negre.
4. Faci clic a Desar per emmagatzemar els canvis.

Com canviar el fons de Mi Website?
Per personalitzar el fons de Mi Website, li recomanem que utilitzi el Dissenyador d'estil. D'aquesta
manera, el fons es veu uniforme per a totes les pàgines de Mi Website.
1. Faci clic a Estil - Configuració - Dissenyador d'estil.
2. Vagi a Avançats- Colors a Estil.
3. Triï Colors per Fons.
4. Faci clic a Editar (llapis) per afegir la seva pròpia imatge.
5. Faci clic a "Color de fons" per triar el color del fons o del primer pla. Triï un color per a cada
secció de text. Faci clic a l'àrea específica (fons/primer pla). Seleccioni Navegació en el color
desitjat o afegeixi el codi numèric de color. Ex. # 000000 = negre.
6. Faci clic a Desar per emmagatzemar els canvis.

Com canviar la imatge al banner superior de Mi Website?
Per canviar el banner de Mi Website (imatge a la capçalera), li aconsellem que utilitzi el Dissenyador
d'estil. El banner es veurà uniforme per a totes les pàgines de Mi Website.
1. Faci clic a Estil - Banner - Dissenyador d'estil.
2. Faci Doble-clic a la Imatge del banner a Mi Website.
3. A Dissenyador d'estil vagi a Avançat- Colors- Banner.
4. Faci clic a Banner- Editar - Seleccionar imatge.
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5. Descarregui un nou banner o seleccioni un banner existent de Els meus arxius.
Ajusti la mida i la ubicació de la imatge per adaptar-la a les seves necessitats.
6. Faci clic a Seleccionar i Desar per desar el canvi.

Com puc canviar la font al menú a Mi Website?
Pot canviar la font, el color i la mida de font del menú amb el Dissenyador d'estil.
1. Faci clic a Dissenyador d'estil en Estil - Fonts. Faci doble clic a Fonts. S'obrirà el Dissenyador
d'estil. Seleccioni Avançat.
2. Faci clic a Fonts. Triï una font adequada al menú desplegable.
3. A Dissenyador d'estils, vagi a Navegació, per establir la font i la mida de font.
4. A Dissenyador d'estil, vagi a Color, per canviar el color de l'element de menú.
5. Faci clic a Desar per desar els canvis.

Com puc afegir múltiples imatges costat a costat, en una pàgina de Mi
Website?
Pot afegir diverses imatges costat a costat a la pàgina de Mi Website de dues maneres:




OPCIÓ 1: Arrossegui el Widget de columnes a Mi Website. Afegeixi un Widget de
fotos a cada columna (2 fotos). Afegeixi un altre widget de columnes per dividir la
pàgina en 4 seccions i afegeixi un widget de fotos per separat per a cada columna (4
fotos).
OPCIÓ 2: Faci clic a Widgets al Widget de Galeria. Arrossegui el widget a Mi
Website. Finalment, seleccioni les imatges que contindrà la galeria.

Com afegir una pàgina de galeria a Mi Website?
Per afegir una pàgina de galeria simple a Mi Website:
1. Seleccioni Widgets - Populars - Galeria.
2. Arrossegu1 el Widget de Galeria a Mi Website.
3. Amb "Pujar arxius", pot seleccionar imatges del seu ordinador. També pot utilitzar l'Administrador
de fitxers per seleccionar imatges ja pujades de Els meus arxius.
4. Seleccioni les imatges que vol mostrar a la galeria.
Les miniatures de les imatges de la galeria es crearan automàticament.

Com afegir botons de xarxes socials a Mi Website?
Per compartir el contingut del seu lloc web a través de les xarxes socials, necessita botons de xarxes
socials. Pot afegir fàcilment aquests botons socials a Mi Website. Esculli entre Facebook (Facebook
M'agrada, Facebook Comentaris), Google+, compartir i Twitter (Tweet This).
1. Faci clic a Widget- Social.
2. Seleccioneu els botons de mitjans socials de la seva elecció arrossegant-los a Mi Website.
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3. Faci clic a Desar i després a Publicar per mostrar el canvi a Internet.

Com afegir metadades a una pàgina de Mi Website amb fins de SEO?
Perquè Mi Website sigui més visible per als motors de cerca (SEO), pot afegir metadades.
A cada pàgina de Mi Website, pot afegir fàcilment etiquetes Meta, títol, descripció i paraules clau.
1. Vagi a la pàgina específica de Mi Website a la qual voleu afegir metadades.
2. Faci clic a Pàgina - Metadades.
3. Ompli les dades requerides:
• Capçalera de pàgina
• Títol de la pàgina
• Descripció
• Paraules clau
4. Faci clic a Desar per a realitzar els canvis.
Repeteixi aquest procés per a cada pàgina de Mi Website, en la qual vol tenir metadades.

Com afegir un logotip a Mi Website?
1. Faci clic a Estil - Configuració - Dissenyador d'estil
2. Seleccioni Logo
3. Feu clic al botó logo per editar i afegir el seu logo.

Com afegir arxius per descarregar (per exemple, PDF) a Mi Website?
Faci clic a Widgets - Mitjans - Arxius.
1. Arrossegueu el Widget d'arxius a Mi Website.
2. Ara pot seleccionar arxius. Té l'opció de seleccionar arxius des del seu ordinador o des de fitxers
prèviament guardats.
L'arxiu es mostra a la pàgina Mi Website. Els visitants poden obrir o descarregar l'arxiu.

¿Puc personalitzar una plantilla existent a Mi Website?
El sistema de constructor de llocs Mi Website no permet pujar plantilles fetes per un mateix. No
obstant això, utilitzant el Dissenyador d'estils i modificant CSS, pot definir plantilles per satisfer les
seves necessitats. Per això:
1. Faci clic a Estil - CSS.
2. S'obre una nova finestra "Substitució CSS del lloc web".
3. Copiï el seu CSS existent i enganxi’l a Mi Website.
IMPORTANT: És possible que el CSS personalitzat estigui desactivat. Per activar-lo, triï Habilitar
anul·lacions de llocs CSS.
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Puc pujar una pàgina web, creada per mi mateix a Mi Website?
Desafortunadament, no és possible. Només pot crear pàgines web a través de l'administració del
sistema Mi Website.

Puc afegir pàgines Flash a Mi Website?
Sí, amb el Widget- Flash SWF, pot afegir fitxers Flash a Mi Website, sense haver de modificar el codi
HTML:
1. Faci clic a Widgets - Mitjans - Arxiu Flash SWF.
2. Arrossegui el Widget Flash SWF cap a Mi Website. El widget serà carregat.
3. Seleccioni un arxiu Flash (SWF) de Els meus arxius. Vostè té aquí l'opció de seleccionar l'arxiu des
del seu ordinador o d'arxius prèviament guardats.
4. Si cal, ajusti les dimensions de l'arxiu Flash.

Per què el navegador anomena Mi Website "Lloc sense títol"?
Si el seu navegador web mostra Mi Website com un "Lloc sense títol", és perquè no es va introduir
la descripció específica de Mi Website. Pot canviar aquesta descripció:
1. Faci clic a la part superior de la barra de navegació en el menú Editar.
2. Al tauler de navegació, faci clic a Canviar el nom de la pàgina específica de Mi Website.
3. Introdueixi el nom del lloc web i faci clic a Canviar el nom de pàgina.
4. Faci clic a Acceptar per desar els canvis.
5. Faci clic a Desar i després a Publicar perquè els canvis siguin visibles a Internet.
Pot llegir els títols de les pàgines de Mi Website també amb un canvi a través
d'un metatag. Vegi: Com afegir metadades a una pàgina de Mi Website amb fins
de SEO?

Com puc canviar l'ordre de les pàgines de Mi Website al menú de
navegació?
Vagi a Navegació.
1. Canvií l'ordre de les pàgines de Mi Website arrossegant les pàgines específiques al lloc correcte.
IMPORTANT: Només pot administrar el menú de navegació del lloc amb Mi Website veure pàgines.

Com fer enllaços que s'obrin en una nova finestra a Mi Website?
1. Seleccioni l'àrea de text, en un widget de text a Mi Website, que vol enllaçar.
2. A l'editor de text, faci clic al signe d'enllaç (caràcter de cadena) per afegir un enllaç.
3. S'obre una nova finestra, des d'on pot vincular a diferents tipus d'enllaços.
4. Escrigui la URL completa com la adreça de destinació de la adreça d'enllaç.
5. A continuació, faci clic a l'opció "Obrir en una finestra" i faci clic a "D'acord".
6. Faci clic a Desar i després a Publicar per mostrar el canvi a Internet.
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Com poden els visitants del web traduir Mi Website al seu idioma
local?
Utilitzant el Widget Google Translate permetrà als seus visitants que tradueixin al seu idioma.
1. Faci clic a Widgets- Mesclat – Traduir
2. Arrossegui el Widget de traducció cap a Mi Website.
3. Faci clic a Selecció d'idioma i triï el seu idioma preferit. La pàgina de Mi Website serà traduïda
automàticament per Google Translate.

Puc afegir vídeo a Mi Website?
No pot gravar vídeo directament en una pàgina, però pot utilitzar un Widget de
vídeo. Per exemple: des de YouTube o Metacafe.
1. Faci clic a Widget- Mitjans - Vídeo de YouTube.
2. Arrossegui el widget a la pàgina de Mi Website.
3. Introdueixi l'URL del vídeo (enllaç) que vol mostrar.
Seleccioni "Desar la configuració".

Puc utilitzar AdSense per a Mi Website?
Sí, pot utilitzar Google AdSense a Mi Website. Amb el mòdul de Google AdSense, pot afegir pàgines a
la publicitat contextual de Google Display.
1. Vagi a Widgets i faci clic a E-commerce. Arrossegui el Widget Google AdSense cap a Mi Website.
2. S'obrirà una nova finestra. Aquí pot Iniciar sessió/Registrar-se a Google AdSense.
3. Ompli el codi de Google AdSense, que haurà rebut de Google i faci clic a Desar.
4. Publiqui Mi Website per al correcte funcionament.
AdSense només funciona després d'haver tornat a publicar el lloc web.
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