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QUÈ ÉS EL PANELL DE CONTROL PANGEA?

El panell de control és la plataforma online de la que disposen les persones 

associades o clientes de Pangea per a la gestió dels seus serveis.  Es un 

programari lliure* que hem desenvolupat de zero.

S’ha dissenyat de manera modular de forma que, un cop desenvolupada la seva estructura 

bàsica, es puguin afegir mòduls de gestió de diferents serveis a mida que ens sigui viable 

implementar-los i quan el temps i els recursos ens acompanyin.

El  panell  ha  estat  possible  gràcies  a  la  cooperació  de  tres  agents:  Ribagui+ com  a 

desenvolupadora, gui+.net com a proveïdora d’infraestructura i Pangea com a impulsora i 

dissenyadora. Aquesta intercooperació ens reforça tant humana com econòmicament i 

ens permet teixir xarxa amb entitats a+ns mentre posem a l’abast eines lliures útils per a 

la comunitat.

A data de la seva inauguració us oferim l’eina en fase alpha, el que vol dir que no és una 

versió completa encara, i que potser us trobareu errades o qüestions a millorar.

Si el que necessites fer no queda reflexat en aquesta guia pot ser per això, ja que queden 

moltes funcionalitats per anar afegint-li amb el temps i quan els recursos ens ho permetin.

D’entrada estem contentes que l’hem pogut desenvolupar!
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* Programari lliure és aquest del que podem llegir el 

codi font (les instruccions per a l’ordinador), saber tot 

el que fa, modi+car-lo, copiar-lo i també difondre’l 

perquè més gent se’n bene+cïi. El moviment del 

programari lliure defensa les llibertats de les 

persones :-) A Pangea.org tots els serveis que oferim 

són lliures.
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ACCÉS

1.1 Accés

Accediu  al  vostre  compte  amb les  credencials  que us vàrem donar  en el 

moment  de  donar-vos  d’alta  a  Pangea  (via  mail),  i  a  través  de  la  URL: 

https://  control.pangea.org  

1.2 Canvi de contrasenya o mail

Si no conserveu aquest correu amb les vostres credencials generals de 

Pangea,  o  si  voleu  canviar  alguna  dada,  escriviu-nos  un  correu  a 

suport@pangea.org.

NOTA: Nosaltres no guardem la vostra contrasenya, i per tant només 

podrem generar-ne una nova. 
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 A UN COP D’ULL

Consulta a la infogra+a de la pàgina següent com s’estructura i funciona el panell.
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Les dades d’accés són les del vostre
usuari/a Pangea (no les del correu) 
i us les vàrem facilitar en el primer 
mail de benvinguda.
Si no les recordeu, escriviu-nos a
suport@pangea.org i us les facilitarem.

pantalla principal

pantalla d’accés

menú principal info general detall de serveis per domini
1

1

2

2

3

3

3

3

3

Accés a la pantalla principal

Actualment només veureu informació relativa als vostres comptes de correu.
Si sou sòcies, abaix en vermell veureu indicat el número de bústies no incloses en la vostra quota

Accés al panell de configuració del correu electrònic

(futur) Accés a la gestió de llistes de correu (de moment, panell només informatiu). S’hi accedeix també des de 

(futur) Accés a la gestió de les bases de dades (de moment, panell només informatiu). S’hi accedeix també des de 

(futur) Accés a la gestió dels serveis Saas (Software as a Service), com Nextcloud (de moment, panell només informatiu). 
S’hi accedeix també des de 

Consulta aquí la teva 
configuració DNS

Si tens algun Saas activat (Nextcloud, Mailtrain...), el veuràs aquí, 
i fent clic accediràs a la informació bàsica del servei. 
S’hi accedeix també des de 

Crea una nova adreça dins d’una bústia:

Si has configurat una redirecció
(forward) per a l’adreça, aquí
apareixerà indicada.

Llistat de les bústies a les que està
vinculada cada adreça.

Llistat de totes les adreces que hagis creat.
Fent clic a sobre de cadascuna d’elles s’obre una nova

finestra on pots canviar-ne la configuració o eliminar-les.

Indica el nom que desitgis, el que anirà abans de la @.

Un cop omplerta tota la informació, desa per començar a utilitzar la nova adreça.

Si tens més d’un domini, escull el que desitgis del desplegable.

Si vols rebre còpia dels correus dirigits a aquesta adreça en
alguna altra adreça/bústia, indica-la aquí.

Si tens més d’una bústia, associa la nova adreça a la
bústia que desitgis, fent clic a sobre. 

Consulta les teves dades de perfil i de facturació des d’aquí.

Tanca la sessió

desplegable lateral

Consulta el llistat de les teves factures, amb opció de descàrrega en format PDF.

pantalla gestió del correu

usuàri/a

usuàri/a

domini.1

domini.2

domini.1

domini.2

usuàri/a

usuàri/a

usuàri/a

domini.1 bustia_domini.1

bustia_domini.1

altrabustia_domini.1

domini.1

domini.1

domini.1 altra@servidormail.cat

domini.1

domini.1

Crea una nova bústia de correu

Si sou socisòcies de Pangea, la quota us inclou un número limitat de bústies. En el cas que estigueu creant una bústia que excedeix el 
número de bústies que inclou la quota, i per evitar sobrecostos indesitjats, us pot aparèixer el següent missatge a la capçalera de la pàgina
de creació de bústies. Si teniu dubtes, consulteu a suport@pangea.org

domini.1

bustia_domini.1
altrabustia_domini.1

adreça1@domini.1
adreça2@domini.1

Llistat de totes les 
bústies que hagis 

creat.
Fent clic a sobre de 

cadascuna d’elles 
s’obre una nova 

finestra des d’on 
associar-hi adreces, 

canviar la contrasenya 
o eliminar la bústia. 

Llistat de les adreces que inclou
cada bústia. Si no hi indica res,
no hi ha adreces vinculades.

Indica el nom que desitgis, el que anirà abans de la @.

Un cop omplerta tota la informació, desa per començar a utilitzar la nova adreça.

Escull la contrasenya: pots usar minúscules, xifres i caracters com el punt (.) o els guions (- i _) 
però no accepta caracters especials com ñ o ç ni tampoc majúscules.

Aquí hi ha llistades les adreces creades. Si vols vincular alguna d’elles a la nova bústia que estàs
creant, fes clic a sobre del nom. Si vols seleccionar més d’una, prem la tecla majúscules mentre fas clic.

Introduïu la mateixa contrasenya d'abans, com a verificació.

1

a b

adreces
a

bústies
b

domini.1

bustia_domini.1
altrabustia_domini.1



VULL FER

Us descrivim les necessitats més habituals en l’ús dels vostres serveis.

3.1 Crear una bústia nova (1)(2)

https://control.pangea.org/mailboxes/ 

En accedir a la pantalla de creació d’una bústia nova, vigila si et surt un missatge d’avís a 

dalt de tot que digui “Atenció! Has assolit el límit de bústies de correu de la teva 

subscripció, les noves bústies poden implicar costos addicionals.” Pots tenir +ns a dues 

bústies de 2Gb si ets usuari/a particular, o bé 10 bústies si sou entitat. Si vols saber de 

quins costos estaríem parlant, pots consultar preus al nostre web o bé posar-te en 

contacte amb nosaltres a través del correu suport@pangea.org.

Si no et surt l’avís, segueix llegint:

Accedeix al menú verd esquerre: Correus >>> Pestanya: Bústies de correu >>> Botó: Nova 

bústia de correu >>> Omple el camp: “Name” (amb el nom que vulguis donar a la bústia, 

allò que quedarà abans de l’arroba), “Contrasenya”, “Con#rmació de contrasenya”, escull 

del llistat quines adreces vols que dirigeixin a aquesta bústia i prem el botó: Desar.

L’acció d’escollir quines adreces vols que dirigeixin el seu contingut a aquesta bústia es 

pot fer a posteriori.
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3.2 Crear una adreça nova (1)(2)

https://control.pangea.org/address/ 

Accedeix al menú verd esquerre: Correus >>> Pestanya: Adreces de correu >>> Botó: Nova 

adreça de correu >>> Omple el  camp: “Name” (amb el nom que vulguis donar a l’adreça, 

allò que quedarà abans de l’arroba), al camp: “Domain” escull del desplegable el domini al 

que vols associar l’adreça, al camp: “Mailboxes” escull del llistat la bústia a la que vols que 

arribin els correus dirigits a aquesta nova adreça, al camp: “Forward”, opcionalment, pots 

indicar una altra adreça que ja tinguis (sigui Pangea o no) on rebre còpia dels correus. 

Prem el botó: Desar.
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3.3. Consultar quantes bústies/adreces tinc donades d’alta

https://control.pangea.org/mailboxes/  i https://control.pangea.org/address/ 

A  la  pantalla  principal  pots  consultar  el  número  total  de  bústies  que  has  creat 

històricament,  i  quantes d’elles excedeixen les que inclou la quota general  de Pangea. 

Però, en aquesta versió del panell, aquesta dada pot donar-te peu a confusió si en alguna 
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NOTES

(1)

Quina diferència hi ha entre una bústia i una adreça?

Fent una petita metàfora amb el correu tradicional, una 

bústia vindria a ser la bústia física que pengem a 

l’entrada de casa nostra, que pot ser més o menys 

gran, mentre que l’adreça vindria a ser el rètol on 

indiquem el nostre nom: si convivim amb algú el rètol 

inclourà més d’un nom, o sigui, més d’una adreça. Per 

això associem les adreces a una bústia concreta, 

perquè el servidor (o el carter si li voleu dir :) sàpiga on 

ha de +car les cartes/correus.

(2)

Els caracters acceptats per al nom de les teves adreces 

i bústies són lletres i números minúscules i accepta 

símbols com el punt  (.)  o els guions (- i _) però no 

accepta caracters especials com ñ o ç i tampoc 

majúscules.

https://control.pangea.org/mailboxes/
https://control.pangea.org/address/


ocasió  has  donat  de  baixa  alguna  d’aquestes  bústies,  ja  que  les  eliminades  no  les 

comptabilitza com a tals. Per saber quantes bústies tens actives actualment:

Accedeix al menú verd esquerre: Correus >>> A la pestanya: Bústies de correu veuràs 

llistades les que actualment hi ha actives >>> A la pestanya: Adreces de correu veuràs 

llistades totes les adreces i el número total just a sota del llistat (aquesta xifra sí que és 

correcta).

3.4. Canviar la contrasenya d’una bústia

https://control.pangea.org/mailboxes/ 

Accedeix al menú verd esquerre: Correus >>> A la pestanya: Bústies de correu passant el 

ratolí per sobre el nom de la bústia apareix el  botó: Actualitza la contrasenya >>> Quan 

l'hagis pres pots indicar una nova contrasenya en el  camp: Contrasenya i veri+car-la al 

camp: Con#rmació de contrasenya >>> Prem el botó: Desar

NOTA: pots usar minúscules, xifres i caracters com el punt (.) o els guions (- i _) però no 

accepta caracters especials com ñ o c ni tampoc majúscules.

3.5. Redireccionar correus

https://control.pangea.org/address/ 
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Si vols rebre els missatges d'una adreça de Pangea  també en una altra adreça, és tan 

senzill com generar una redirecció (o forward) de la següent manera:

Accedeix al menú verd esquerre: Correus >>> A la pestanya: Adreces de correu fes clic a 

sobre l'adreça que t'interessi redirigir, per accedir als seus detalls >>> Dins el camp: 

Forward indica-hi l'altra adreça on vols rebre també els teus missatges >>> Prem el botó: 

Desar

3.6. Canviar el nom de l'adreça (si vols reciclar adreces en desús)

https://control.pangea.org/address/ 

ULL: si tens una adreça activa, canviar-li el nom et pot donar problemes, donat que hauràs 

de recon+gurar-la al teu client de correu (Thunderbird, Outlook...),  en primer terme, i en 

segon terme és possible que deixis de rebre missatges que la gent et pugui enviar encara 

a l'adreça antiga.

Si, tot i així, vols canviar el nom de l'adreça (per exemple per reactivar una adreça en 

desús):

Accedeix al menú verd esquerre: Correus >>> A la pestanya: Adreces de correu fes clic a 

sobre l'adreça per accedir als seus detalls >>> Dins el camp: Name indica-hi el nou nom 

>>> Prem el botó: Desar
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3.7. Eliminar una bústia/adreça

https://control.pangea.org/mailboxes/  i  https://control.pangea.org/address/ 

Accedeix al  menú verd esquerre: Correus >>> Tant per a les bústies com les adreces el 

procediment és el mateix, canviant només la pestanya: Adreces/Bústies de correu >>> Fes 

clic a sobre l'adreça/bústia per accedir als seus detalls >>> Prem el botó vermell: Esborrar

ULL: Tots els missatges s'esborraran i no es podran recuperar. Aquesta acció és 

irreversible així que tingues-ho molt clar abans de fer-ho.

3.8. Consultar factures

https://control.pangea.org/billing/ 

Dins el panell de control trobaràs totes les factures i rebuts de quota que t'hem emès des 

de Pangea, per a la seva consulta.

Accedeix al menú verd esquerre: Con#guració >>> Fes clic en el petit desplegable: 

Factures >>> Dins el llistat de factures (de moment no ordenades cronològicament, 

disculpes, és una de les millores que hem de fer) pots consultar el número, data i tipus de 

document, així com la quantitat cobrada corresponent. >>> A la columna: Descarrega el 

PDF, fes clic a la icona per visualitzar el detall de la factura.

[ ÍNDEX ]
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3.9. Consultar/canviar la meva con7guració de per7l d’usuari/a

https://control.pangea.org/pro#le/ 

Accedeix al  menú verd esquerre: Con#guració >>> Fes clic en el petit  desplegable: Per#l 

>>> A la  columna esquerra: Informació d'usuari/a trobaràs les teves dades. Actualment 

aquesta  informació  és  només de  consulta,  si  volguessis  fer  algun canvi  escriu-nos  a 

suport@pangea.org

3.10. Consultar/canviar les meves dades de facturació

https://control.pangea.org/pro#le/ 

Accedeix al  menú verd esquerre: Con#guració >>> Fes clic en el petit  desplegable: Per#l 

>>> A la  columna dreta: Informació de facturació trobaràs les dades que ens consten. 

Actualment  aquesta  informació  és  només  de  consulta,  si  volguessis  fer  algun  canvi 

escriu-nos a suport@pangea.org

3.11. Consultar quant espai està ocupant la meva base de dades

https://control.pangea.org/databases/ 

Accedeix  al  menú verd  esquerre:  Bases  de  dades >>>  A  la  columna:  Database  usage 

trobaràs la dada de l'espai ocupat actualment.
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NOTA: la gestió de les bases de dades és una funció no disponible des del panell 

actualment, únicament aquesta dada és consultable. Si tens cap dubte o necessitat, escriu 

a suport@pangea.org

3.12. Administrar la meva base de dades a través de phpMyAdmin 

NOMÉS USUARI/ES AVANÇATS/DES
https://control.pangea.org/databases/ 

Accedeix al  menú verd esquerre: Bases de dades >>> Fes clic al  botó: Obre el gestor de  

bases  de  dades >>>  Seràs  dirigit  a  https://phpmyadmin.pangea.org/ des  d'on  podràs 

accedir amb les teves credencials de phpMyAdmin.

3.13. Tancar la sessió

https://control.pangea.org/auth/logout/ 

Accedeix al menú verd esquerre: Surt >>> Fins la propera!
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www.pangea.org
Plaça Eusebi Güell 6-7

Edi+ci Vertex, planta 0

08034 Barcelona

Tel: +34 934015664

Correu: suport@pangea.org 

AMB EL SUPORT DE:

<
>

Aquesta guia està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 

Internacional de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta 

llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ o envieu una 

carta sol·licitant-la a Creative Commons,  PO Box 1866, Mountain View, CA 

94042, USA.
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