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MMaatteerriiaall  ddee  ssooppoorrttee  ppaarraa  ccuurrssooss  
AAuuttoorraass::  VVeerraa  CCaarruussoo  ((vveerriittaa@@ggaaiiaassuurr..ccoomm..aarr))  yy  RRooxxaannaa  BBaassssii  ((rrooxx@@aarrddaa..ccoomm..aarr))  
  

EEttaappaass  ddeell  DDeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  SSiittiioo  WWeebb  
  
AAnntteess  ddee  ccoommeennzzaarr  uunn  PPrrooyyeeccttoo  ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunn  SSiittiioo  WWeebb  ssee  ddeebbeenn  tteenneerr  eenn  
ccuueennttaa  uunnaa  sseerriiee  ddee  eettaappaass  qquuee  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  eell  pprrooyyeeccttoo  eenn  
ffoorrmmaa  eexxiittoossaa..  
  

EEqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

  
PPaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  ssiittiioo  WWeebb  ((eell  ddiisseeññoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  ddeessaarrrroolllloo,,  ppuubblliiccaacciióónn,,  
mmaanntteenniimmiieennttoo,,  eettcc..))  ssee  rreeqquuiieerree  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttrraabbaajjeenn  eenn  
ffoorrmmaa  ccoooorrddiinnaaddaa..  
  
DDiicchhoo  ggrruuppoo  ddeebbee  eessttaarr  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ppeerrssoonnaall  ddee  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,  qquuee  
ddeebbeenn  rreepprreesseennttaarr  llooss  iinntteerreesseess  ddee  ssuu  ddeeppaarrttaammeennttoo  eenn  eell  ssiittiioo  WWeebb..  
  
UUssuuaallmmeennttee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  cciinnccoo  aa  oocchhoo  ppeerrssoonnaass,,  vvaarriiaabbllee  sseeggúúnn  llaass  áárreeaass  
pprreesseenntteess..  CCoommoo  mmíínniimmoo  ddeebbee  ccoonnttaarrssee  ccoonn::  
  

••  PPeerrssoonnaall  ddee  ssiisstteemmaass::  qquuee  mmaanneejjee  llooss  aassppeeccttooss  ttééccnniiccooss  yy  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  IInntteerrnneett  yy    
llaa  iinntteerraacccciióónn  ccoonn  eemmpprreessaass  eexxtteerrnnaass  qquuee  pprroovveeaann  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  eell  ssiittiioo..  

••  PPeerrssoonnaall  ddee  RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess,,  PPuubblliicciiddaadd  oo  MMaarrkkeettiinngg::  qquuee  uunniiffiiqquueenn  eell  
mmeennssaajjee  ddeell  ssiittiioo  WWeebb  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  llaass  ccaammppaaññaass  ddee  ddiiffuussiióónn  ee  iimmaaggeenn  ddee  llaa  
eemmpprreessaa..  

••  OOttrrooss  ddeeppaarrttaammeennttooss,,  sseeggúúnn  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  ssiittee::  aatteenncciióónn  aa  cclliieenntteess,,  mmaarrkkeettiinngg,,  
vveennttaass,,  RRRRHHHH,,  nnuueevvooss  ccaannaalleess,,  eettcc..  

  
SSee  ddeebbee  ddeetteerrmmiinnaarr  uunn  ccoooorrddiinnaaddoorr  ggeenneerraall  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  uussuuaallmmeennttee  ssee  ttrraattaa  ddee  ppeerrssoonnaall  
ddee  ssiisstteemmaass..  
  
EEssttee  ggrruuppoo  ttiieennee  ccoommoo  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess::  
11..  ddeeffiinniirr  llaa  aauuddiieenncciiaa  yy  oobbjjeettiivvooss  ddeell  ssiittiioo..  
22..  ddeeffiinniirr  llaa  iimmaaggeenn  ddeell  ssiittiioo..  
33..  ddeeffiinniirr  llooss  ccoonntteenniiddooss  aa  ccoollooccaarr,,  eenn  bbaassee  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  

iinnvvoolluuccrraaddooss..  
44..  ddiiffuunnddiirr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ssiittiioo  yy  rreepprreesseennttaarr  aa  llooss  iinntteerreesseess  ddee  ttooddooss  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  

ddee  llaa  eemmpprreessaa..  
55..  mmaanntteenneerr  eell  ccoonntteenniiddoo  aaccttuuaalliizzaaddoo  yy  rreennoovvaaddoo  
  
UUnnaa  vveezz  ddeeffiinniiddoo  eell  pprrooyyeeccttoo,,  ssee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  eell  ddeessaarrrroolllloo,,  qquuee  ppuueeddee  rreeaalliizzaarrssee  ccoonn  
ppeerrssoonnaall  iinntteerrnnoo  oo  ssuubbccoonnttrraattaannddoo  aa  oottrraass  ccoommppaaññííaass  eessppeecciiaalliizzaaddaass..  
  



DDeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  SSiittiioo  WWeebb  

PPáággiinnaa  22  ddee  22  

EEll  ggrruuppoo  nnoo  nneecceessaarriiaammeennttee  eessttáá  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  
eexxcclluussiivvaammeennttee,,  ssiinnoo  qquuee  ssee  ppuueeddee  ccoonnttrraattaarr  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  ccuummpplliirr  uunnaa  ffuunncciióónn  
eessppeeccííffiiccaa..  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  eemmpprreessaa  eenn  eell  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  eess  ccrruucciiaall  ppaarraa  
lllleevvaarr  aaddeellaannttee  eell  pprrooyyeeccttoo..  

DDeeffiinniicciioonneess  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  aallccaannccee,,  aauuddiieenncciiaa,,  oobbjjeettiivvooss  yy  aattrraaccttoorreess  

UUnnaa  vveezz  ffoorrmmaaddoo  eell  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  llaa  ssiigguuiieennttee  eettaappaa  eess  eessttaabblleecceerr  eell  aallccaannccee,,  llaa  
aauuddiieenncciiaa,,  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  llooss  aattrraaccttoorreess  ddeell  ssiittiioo  WWeebb..    
  
NNoo  hhaayy  qquuee  oollvviiddaarr  qquuee  uunn  ssiittiioo  WWeebb  nnoo  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo  ccoonn  ffeecchhaa  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn,,  ssiinnoo  qquuee  
ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ttrraabbaajjoo  ccoonnssttaannttee  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  ppoorr  eettaappaass..  AAll  iinniicciioo  ssee  ppllaanntteeaarráá  uunn  ssiittiioo  
WWeebb  lliimmiittaaddoo,,  ppeerroo  oorrggaanniizzaaddoo,,  yy  ssee  sseegguuiirráá  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  qquuee  eell  ssiittiioo  wweebb  eevvoolluucciioonnee  
eenn  ffoorrmmaa  ccoonnttiinnuuaa..  
  
EEnn  eessttaa  iinnssttaanncciiaa,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  rreeaalliizzaarr  rreeuunniioonneess  ccoonn  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ggrruuppoo,,  yy  
aannaalliizzaarr  aall  mmeennooss  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccuueessttiioonneess::  
--  ¿¿AA  qquuiiéénn  qquueerreemmooss  lllleeggaarr  ccoonn  eell  ssiittiioo??  ¿¿PPaarraa  qquuéé??  ¿¿NNuueevvooss  cclliieenntteess,,  aaffiiaannzzaarr  llaass  

rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  cclliieenntteess  aaccttuuaalleess??  ¿¿CCrreeaarr  uunn  ggrruuppoo  ddee  iinntteerrééss??    
--  ¿¿CCuuááll  eess  eell  mmeennssaajjee  qquuee  ssee  qquuiieerree  ttrraannssmmiittiirr??  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppiieennssaa  hhaacceerrlloo??  
--  ¿¿QQuuéé  iimmaaggeenn  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  ssee  qquuiieerree  mmoossttrraarr??  
--  ¿¿CCaaddaa  ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo  ssee  mmooddiiffiiccaarráá  oo  aaccttuuaalliizzaarráá  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppuubblliiccaaddaa??  
--  ¿¿QQuuéé  sseeccttoorr  eess  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccaaddaa  ppaarrttee  ddeell  ssiittiioo??  
--  ¿¿CCóómmoo  aattrraaeerreemmooss  aa  llooss  vviissiittaanntteess??  ¿¿CCóómmoo  llooggrraarreemmooss  qquuee  rreettoorrnneenn??  
  

AAtteenncciióónn::  EEssttaa  eettaappaa  eess  ccrruucciiaall,,  yyaa  qquuee  ddee  llaass  ddeeffiinniicciioonneess  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  eessttaa  

iinnssttaanncciiaa  ssee  ggeenneerraarráá  ttooddoo  eell  ccoonntteenniiddoo  aa  ppuubblliiccaarr..  SSee  rreeccoommiieennddaa  ttaammbbiiéénn  qquuee  eenn  

eessttee  mmoommeennttoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  ssee  ddiivviiddaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ssee  ccoommiieenncceenn  aa  eessttiimmaarr  

ppllaazzooss..  

  
EEss  rreeccoommeennddaabbllee  tteenneerr  ppoorr  eessccrriittoo  ttooddaass  llaass  ppaauuttaass  aaccoorrddaaddaass,,  ppaarraa  rreevviissaarr  lluueeggoo  ddee  
tteerrmmiinnaaddoo  eell  pprrooyyeeccttoo..  
  
EEll  iinnccoonnvveenniieennttee  qquuee  uunn  ssiittiioo  oorriieennttaaddoo  aa  iinnffoorrmmaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  ddeebbee  ssuuppeerraarr  eess  ccóómmoo  
hhaacceerr  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ttiieenneenn  uunn  iinntteerrééss  eessppeecciiaall  eenn  llaa  eemmpprreessaa  yy  ssuuss  pprroodduuccttooss  
yy//oo  sseerrvviicciiooss  ssee  aacceerrqquueenn  aa  ééll..  PPaarraa  aauummeennttaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  vviissiittaass  eenn  eell  mmiissmmoo  yy  ppoorr  lloo  
ttaannttoo  aauummeennttaarr  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ccaappttaarr  nnuueevvooss  cclliieenntteess  eess  nneecceessaarriioo  ccrreeaarr  uunnoo  oo  mmááss  
ddee  llooss  llllaammaaddooss  ““aattrraaccttoorreess””..  
EEll  mmiissmmoo  ccoonnssiissttee  eenn  uunn  sseerrvviicciioo  oo  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  mmaanneejjee  oo  ccoonnoozzccaa  yy  
qquuee  ppuuddiieerraa  ddaarr  ggrraattiiss  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd..  SSii  eell  aattrraaccttoorr  ttiieennee  ééxxiittoo,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  llaa  ppuueerrttaa  
ddee  eennttrraaddaa  ddee  vviissiittaanntteess  aall  ssiittiioo,,  ppoorrqquuee  ssiimmpplleemmeennttee  eennttrree  llooss  mmiissmmooss  nnaavveeggaanntteess  ssee  vvaann  
ppaassaannddoo  eell  ddaattoo  ddee  llaa  uuttiilliiddaadd  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  ssiittiioo..    NNoo  eess  rreeccoommeennddaabbllee  qquuee  eell  aattrraaccttoorr  
ccoonnssiissttaa  ssiimmpplleemmeennttee  eenn  uunnaa  lliissttaa  ddee  eennllaacceess::  eess  mmuuyy  ffáácciill  qquuee  llooss  uussuuaarriiooss  ssee  vvaayyaann  ppoorr  
eellllooss  aa  oottrrooss  ddeessttiinnooss  yy  nnoo  vvuueellvvaann  mmááss..  EEll  aattrraaccttoorr  ddeebbee  rreetteenneerr  aa  llooss  nnaavveeggaanntteess,,  
eennttrreetteenneerrllooss,,  ccaammbbiiaarr  rreegguullaarrmmeennttee,,  ffoommeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  yy  ddeebbee  tteenneerr  aaddeemmááss  
aallgguunnaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn..  
  
  
CCoommoo  eejjeemmpplloo,,  llooss  oobbjjeettiivvooss  ppooddrrííaann  sseerr::    
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““OObbjjeettiivvooss::    
11  LLooggrraarr  pprreesseenncciiaa  iinnssttiittuucciioonnaall  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  IInntteerrnneett  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  iinntteerrééss  
ppaarraa  llooss  vviissiittaanntteess  ((uussuuaarriiooss  oo  nnoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa))..  DDiicchhaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeebbee  
eessttaarr  pprreesseennttaaddaa  ddee  mmaanneerraa  ccllaarraa,,  ccoonncciissaa,,  ssiinnttééttiiccaa,,  ssuussttaanncciioossaa,,  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  
aaccttuuaalliizzaaddaa  yy  ddee  ffáácciill  aacccceessoo  ppaarraa  llooss  uussuuaarriiooss  qquuee  llaa  vviissiitteenn..  DDeebbee  ccoonntteessttaarr  aa  llaass  
pprreegguunnttaass  ddee  ‘‘QQuuiieenneess  ssoommooss,,  qquuee  hhaacceemmooss  yy  hhaacciiaa  aaddoonnddee  vvaammooss’’..  
  
22  CCoonnttaarr  ccoonn  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  mmááss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa::      

••  IInnffoorrmmaarr  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss//AArrttííccuullooss  qquuee  bbrriinnddaa  llaa  eemmpprreessaa  yy  llooss  mmeeddiiooss  
ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  oobbtteenneerrllooss..  

••  NNoottiiffiiccaarr  NNoovveeddaaddeess,,  PPrroommoocciioonneess  EEssppeecciiaalleess,,  EEvveennttooss  qquuee  AAuussppiicciiaammooss  yy//oo  
ppaarrttiicciippaammooss..  

  
33  OObbtteenneerr  ddaattooss  ddee  nnuueessttrrooss  vviissiittaanntteess  ::  

••  CClliieenntteess::  RReecceeppcciióónn  ddee  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llooss  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss..  
SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn;;  eettcc..  

••  NNoo  cclliieenntteess::  GGeenneerraacciióónn  ddee  pprroossppeeccttooss..  BBaassee  ddee  ddaattooss  ddee  mmaarrkkeettiinngg  yy  
tteelleemmaarrkkeettiinngg  ddee  llaa  eemmpprreessaa..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ppootteenncciiaalleess  uussuuaarriiooss  ddee  llooss  
sseerrvviicciiooss..  

  
44  PPaarraa  aattrraaeerr  aa  llooss  vviissiittaanntteess  ooccaassiioonnaalleess,,  ccrreeaarr  uunn  ssiittiioo  qquuee  bbrriinnddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  
ddee  iinntteerrééss  ppaarraa  eellllooss  yy  eennllaacceess  hhaacciiaa  eennttiiddaaddeess  qquuee  bbrriinnddaann  iinnffoorrmmaacciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa  yy  ddee  
uuttiilliiddaadd  ppaarraa  eell  ttaarrggeett  eessppeeccííffiiccoo..””  
  
LLaa  aauuddiieenncciiaa  ppooddrrííaa  sseerr::  
  
““DDeebbiiddoo  aa  nnoo  ccoonnttaarr  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  cciieerrttaa  ddee  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess  ppaarraa  ggeenneerraarr  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  
aannáálliissiiss  ((eeddaadd,,  sseexxoo,,  eessttuuddiiooss,,  ooccuuppaacciióónn))  ssee  ddeeffiinniióó  qquuee  eell  pprrooyyeeccttoo  ddeebbee  eennffooccaarrssee  eenn  
ffoorrmmaa  gglloobbaall  hhaacciiaa::  
��  uunnaa  aauuddiieenncciiaa  llooccaall  ((nnuueessttrroo  ppaaííss))  ddee  uussuuaarriiooss  ddee  IInntteerrnneett  
��  cclliieenntteess  ddee  llaa  eemmpprreessaa  ((sseerrvviicciioo  aall  cclliieennttee))  
��  uussuuaarriiooss  ddee  IInntteerrnneett  ddee    nnuueessttrroo  mmeerrccaaddoo..    EEll  rraannggoo  ddee  eeddaaddeess  ssee  eessttiimmaa  eennttrree  llooss  1155  

yy  llooss  5555  aaññooss..  
��  PPeerriiooddiissttaass  yy  PPrreennssaa  
  
CCoommoo  ppaattrróónn  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo,,  eell  uussuuaarriioo  ddee  IInntteerrnneett  qquuee  ssee  ddiirriijjaa  aall  ssiittiioo  ppoorrqquuee  lloo  
bbuussccaa  eessppeecciiaallmmeennttee,,  ddeebbee  ccoonnttaarr  ccoonn  aacccceessoo  eeffiicciieennttee  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreeqquuiieerraa..  NNoo  
eess  nneecceessaarriioo  lliimmiittaarrssee  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  ccoollooccaarr,,  eess  mmeejjoorr  qquuee  ssoobbrreenn  ddaattooss  ((yyaa  qquuee  
ddeebbiiddoo  aa  llaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  ddeell  hhiippeerrtteexxttoo,,  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  nnoo  mmoolleessttaa  nnii  ssaattuurraa)),,  ppeerroo  
aasseegguurraarrssee  ddee  qquuee  ccaaddaa  vviissiittaannttee  eennccuueennttrree  eexxaaccttaammeennttee  lloo  qquuee  nneecceessiittaa  ssaabbeerr..  UUnn  
vviissiittaannttee  qquuee  nnoo  eennccuueennttrraa  lloo  qquuee  ddeesseeaa  eenn  uunnaa  vviissiittaa  pprroobbaabblleemmeennttee  nnoo  rreettoorrnnee  ppoorr  uunn  
bbuueenn  ttiieemmppoo..  
RReeccoorrddeemmooss  qquuee  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  ddeebbee  eessttaarr  ccllaarraammeennttee  oorriieennttaaddaa  aall  
uussuuaarriioo  ffiinnaall..  PPoorr  lloo  ttaannttoo  ddeebbeemmooss  sseerr  ccllaarrooss  yy  eevviittaarr  tteerrmmiinnoollooggííaa  ddee  uussoo  nnoorrmmaall    ppaarraa  eell  
pprrooffeessiioonnaall  ppeerroo  ddeessccoonnoocciiddaa  ppaarraa  eell  hhoommbbrree  ccoommúúnn..””  
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CCoonntteenniiddoo  

EEssttaa  eettaappaa  ssee  ccrreeaa  oo  aaddaappttaa  ttooddoo  eell  mmaatteerriiaall  qquuee  ssee  ddeesseeaa  ppuubblliiccaarr  eenn  llaa  RReedd..    PPaarraa  eelllloo,,  
ssee  ppuueeddee  ttoommaarr  mmaatteerriiaall  yyaa  eexxiisstteennttee  ((ffoolllleettooss,,  ddooccuummeennttooss,,  iinnffoorrmmaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall))  qquuee  
ddeebbeerráá  sseerr  ccoonnvveerrttiiddaa  ppaarraa  IInntteerrnneett  ((ddiiggiittaalliizzaaddoo,,  mmeejjoorraaddoo,,  rreedduucciiddoo)),,  oo  bbiieenn  ccrreeaarr  
mmaatteerriiaall  nnuueevvoo  qquuee  aaccoommppaaññee  eell  eessttiilloo  eelleeggiiddoo  ppaarraa  eell  ssiittiioo..    
  
UUssuuaallmmeennttee,,  eell  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeeffiinniirráá  llaa  eessttrruuccttuurraa  ggeenneerraall  ddeell  ssiittiioo  yy  aassiiggnnaarráá  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aa  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ddeeppaarrttaammeennttoo  ssoobbrree  ddeetteerrmmiinnaaddaass  sseecccciioonneess..    
  
LLooss  aassppeeccttooss  ggeenneerraalleess  ddeell  ssiittiioo  ((HHoommee  PPaaggee,,  bbaarrrraass  ddee  nnaavveeggaacciióónn,,  ffoorrmmaass  ddee  ccoonnttaaccttoo,,  
ffoorrmmuullaarriiooss,,  ggrrááffiiccaa))  ssee  ddeeffiinniirráánn  ppoorr  ccoonnsseennssoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  ssoonn  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  
ccoooorrddiinnaaddoorr  oo  WWeebbmmaasstteerr  ((rreessppoonnssaabbllee  ooppeerraattiivvoo  ddeell  ssiittiioo,,  iinntteerrnnoo  oo  eexxtteerrnnoo))..  
  
EEjjeemmpplloo  ddee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ggeenneerraall::  
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EEll  hheecchhoo  ddee  qquuee  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  ddeell  ssiittiioo  ffiigguurreenn  oorrddeennaaddaass  eenn  uunnaa  cciieerrttaa  jjeerraarrqquuííaa  nnoo  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  llooss  ccoonntteenniiddooss  eessttéénn  oorrggaanniizzaaddooss  ssóólloo  ddee  eessttaa  mmaanneerraa..  
EEll  uussoo  ddeell  hhiippeerrtteexxttoo  ccoommoo  bbaassee  eessttrruuccttuurraall  yy  ffuunncciioonnaall  ppeerrmmiittee  qquuee  cciieerrttoo  mmaatteerriiaall  qquuee  
eessttáá  ddeennttrroo  ddee  cciieerrttaa  áárreeaa,,  ttaammbbiiéénn  ““eessttéé””  ddiissppoonniibbllee  ddeessddee  oottrrooss  lluuggaarreess  ddeell  ssiittiioo..  
AA  ssuu  vveezz,,  llaass  áárreeaass  pprriinncciippaalleess  ddeebbeerrííaann  eessttaarr  ddiissppoonniibblleess  ssiieemmpprree  eenn  uunnaa  ““bbaarrrraa  gglloobbaall  ddee  
nnaavveeggaacciióónn””  ttaall  qquuee  ppaarraa  ssaallttaarr  ddee  uunn  lluuggaarr  aa  oottrroo  ddeell  ssiittiioo  nnoo  ffuueerraann  nneecceessaarriiooss  mmaass  ddee  
ddooss  cclliicckkss..  
  
EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccaaddaa  sseeccttoorr  sseerráá  qquuiiéénn  ddeebbeerráá  rreeccooppiillaarr  eell  mmaatteerriiaall  ddee  ssuu  áárreeaa,,  ddeebbeerráá  
oorrggaanniizzaarrlloo  yy  pprreeppaarraarrlloo  ppaarraa  eell  ssiittiioo..    
  



DDeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  SSiittiioo  WWeebb  
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DDeell  mmaatteerriiaall  aa  ccoollooccaarr  ddeebbee  tteenneerrssee  eenn  ccuueennttaa::  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss,,  eell  
lleenngguuaajjee  qquuee  ssee  uuttiilliizzaa,,  ccoommoo  ssee  lloo  iilluussttrraa,,  llaa  ccoohheerreenncciiaa  ccoonn  eell  rreessttoo  ddeell  ssiittiioo,,  eettcc..  

AApprroobbaacciióónn  

UUnnaa  vveezz  ggeenneerraaddoo  eell  mmaatteerriiaall,,  yy  aauuttoorriizzaaddoo  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccaaddaa  áárreeaa  ((qquuee  ppuueeddee  
nnoo  sseerr  eell  mmiieemmbbrroo  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ppuubblliiccaacciióónn)),,  eell  mmaatteerriiaall  ssee  pprreeppaarraa  ppaarraa  ccoollooccaarr  eenn  eell  
ssiittiioo..  
  
EEll  ssiittiioo  WWeebb  yyaa  eessttáá  lliissttoo,,  ppeerroo  aaúúnn  nnoo  eessttáá  vviissiibbllee  eenn  llaa  WWeebb..  EEnn  eessttee  mmoommeennttoo,,  eell  
ddiirreeccttoorriioo  oo  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeebbeenn  rreevviissaarr  ttooddoo  eell  mmaatteerriiaall  yy  aapprroobbaarrlloo  
ppaarraa  ssuu  ppuubblliiccaacciióónn..  EEss  eenn  eessttee  mmoommeennttoo  ccuuaannddoo  ssee  rreeaalliizzaann  llooss  aajjuusstteess  ffiinnaalleess  ddee  llooss  
tteexxttooss,,  ggrrááffiiccaa,,  eettcc..  
  

AAnntteess  ddee  ppooddeerr  ppuubblliiccaarr  ttooddoo  eell  mmaatteerriiaall  eess  nneecceessaarriioo  pprreessttaarr  aatteenncciióónn  aa  cciieerrttooss  

ffaaccttoorreess::  ddóónnddee  sseerráá  ppuubblliiccaaddoo  eell  mmaatteerriiaall  ((hhoossttiinngg,,  hhoouussiinngg,,  eettcc..)),,  qquuiiéénn  ssee  

eennccaarrggaarráá  ddee  ““ssuubbiirr””  ttooddoo  aall  sseerrvviiddoorr,,  aallgguunnooss  aassppeeccttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  ssii  ssee  

uuttiilliizzaarráá  aallggúúnn  nnoommbbrree  ddee  ddoommiinniioo  ((ppoorr  eejjeemmpplloo  mmii--eemmpprreessaa..ccoomm..aarr))..    

  

PPuubblliiccaacciióónn  

EEssttaa  eess  llaa  eettaappaa  mmááss  ccoorrttaa  yy  ssiimmppllee  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  ssii  eess  qquuee  sseeaann  sseegguuiiddoo  llaass  aanntteerriioorreess  eenn  
ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa..  SSiimmpplleemmeennttee  hhaayy  qquuee  ccooppiiaarr  ttooddoo  eell  mmaatteerriiaall  ggeenneerraaddoo  ((ppáággiinnaass,,  ggrrááffiiccooss,,  
ssoonniiddoo,,  pprrooggrraammaass))  aa  llaa  WWeebb  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaa  sseerr  vviissiittaaddoo  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  nnaavveeggaannttee..  
  

AAccttuuaalliizzaacciióónn  ccoonnssttaannttee  

LLaa  pprriimmeerraa  vveerrssiióónn  ddeell  ssiittiioo  yyaa  eessttáá  eenn  llíínneeaa..  PPuueeddee  qquuee  hhaayyaa  ssiiddoo  uunn  ééxxiittoo,,  oo  qquuee  llooss  
oobbjjeettiivvooss  yy  llaa  aauuddiieenncciiaa  ppllaanntteeaaddooss  nnoo  hhaayyaann  ssiiddoo  ccoorrrreeccttooss..  EEssttaa  eess  llaa  eettaappaa  ddee  
ccoorrrreecccciióónn,,  ddoonnddee  ssee  ppuueeddee  mmooddiiffiiccaarr  eell  ccoonntteenniiddoo..  
  
EEnn  bbaassee  aa  llooss  ccoommeennttaarriiooss  ddee  llooss  vviissiittaanntteess,,  llaass  ooppcciioonneess  ddee  oottrrooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  
ccoommppaaññííaa,,  yy  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  aacccceessooss  aall  ssiittiioo  ((eessttaaddííssttiiccaass))  ppuueeddee  oobbtteenneerrssee  iinnffoorrmmaacciióónn  
aacceerrccaa  ddee  qquuéé  ttaann  bbiieenn  ssee  eessttáánn  ccuummpplliieennddoo  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinniicciiaalleess..  
  
AA  ppaarrttiirr  ddee  eessttooss  eelleemmeennttooss  ccoommiieennzzaa  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  ddee  eevvoolluucciióónn  ddeell  ssiittiioo::  ssee  ccoorrrriiggeenn  
llooss  eerrrroorreess,,  ssee  rreeaaccoommooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeennttrroo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  ssiittiioo,,  ssee  ccaammbbiiaann  
ddaattooss,,  ssee  aaggrreeggaann  nnuueevvaass  sseecccciioonneess..    
  

EEnn  ffoorrmmaa  ppeerriióóddiiccaa  eess  rreeccoommeennddaabbllee  hhaacceerr  uunn  ““llaavvaaddoo  ddee  ccaarraa””  aall  ssiittiioo  wweebb,,  

ccaammbbiiaannddoo  nnoo  ssóólloo  llaa  ggrrááffiiccaa  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..    

  


