Com fer un formulari de contacte i enviar el missatge
per correu electrònic amb Dreamweaver:

Aquest és el codi d’exemple d’un formulary amb 4 camps (missatge, signature, email i telèfon).

Passos a seguir per a la creació d’un formulari per enviar per correu electrònic:

1. Amb el programa Dreamweaver, crear un fitxer PHP nou.
2. Guardar aquest fitxer amb el nom de “contacte.php” (per exemple).
3. Crear un formulari nou (primer botó de l’esquerra de la barra de formularis).
4. Inserir tots els camps del formulari desitjats, sempre mirant que quedin dins del
requadre puntejat de color vermell que limita la zona del formulari.
5. Inserir un botó ENVIAR al final del formulari.
6. Afegir el següent codi al generat per Dreamweaver:
a. Si volem que després d’enviar el formulari ens redireccioni cap a una altra
pàgina (per exemple, per donar gràcies) cal integrar el codi marcat amb el
número 1 i canviar index.html per la pàgina de destí i el número 2 per el número
de segons que volem que tardi a fer la redirecció.
b. Els dos trossos de codi marcats amb el número 2 li diuen al navegador que
mentre ningú no hagi premut el botó ENVIAR del formulari, vagi mostrant el
formulari per pantalla. Entre aquestes dues línies de codi ha de quedar tot el
formulari que hem creat, limitat per les etiquetes <form> i </form>. Dins dels
paràmetres de l’etiqueta <form> hi ha action. En aquest hem de canviar el nom
contacte.php per el nom que li haguem donat a la pàgina que conté el formulari.
c. El tros de codi marcat amb el número 3 és el que s’executarà quan l’usuari hagi
premut el botó ENVIAR. Aquest exemple és per un formulari amb quatre camps.
Si vosaltres heu afegit o teniu un formulari més curt, haureu de variar el codi
afegint o treient línies com aquesta: $cos .= "Nom: " . $HTTP_POST_VARS["signatura"] . "\n";
Fixem-nos que la primera part “Nom: “ és l’etiqueta que rebrem per correu
electrònic. La segona part $HTTP_POST_VARS["signatura"] agafa la part del formulari
etiquetada amb signatura i el posa a continuació. Per tant, aquesta signatura ha de
coincidir amb el name posat en el formulari.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>CONTACTE</title>
<?php if ($HTTP_POST_VARS) { ?> <meta http-equiv="refresh" content="2;URL=index.html" /> <?php } ?>
</head>
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<body>
<?php if (!$HTTP_POST_VARS) { ?>
<form action="contacte.php" method="post" name="form1" id="form1" onsubmit=" ">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td class="contacte_contacte">què em vols dir?</td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte"><label> <textarea name="missatge" cols="45" rows="20"
class="contacte_formulari_text" id="missatge"></textarea></label></td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte">qui ets? Si us plau, escriu el teu nom (obligatori):</td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte"><label><input name="signatura" type="text" class="contacte_formulari"
id="signatura" /></label></td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte">deixa'm el teu correu electrònic (obligatori):</td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte"><label><input name="email" type="text" class="contacte_formulari" id="email"
/></label></td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte">dexa'm el teu telèfon:</td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte"><input name="telefon" type="text" class="contacte_formulari" id="telefon" /></td></tr>
<tr><td class="contacte_contacte"><input name="enviar" type="submit" class="boto" id="enviar" value="ENVIAR"
/></td></tr>
</table>
</form>
<?php } ?>
<?php if ($HTTP_POST_VARS) {
//Estic revent el formulari
$cos = "Aquest missatge acaba de ser enviat des de la web:\n\n";
$cos .= "Nom: " . $HTTP_POST_VARS["signatura"] . "\n";
$cos .= "Email: " . $HTTP_POST_VARS["email"] . "\n";
$cos .= "Telefon: " . $HTTP_POST_VARS["telefon"] . "\n";
$cos .= "Missatge: " . $HTTP_POST_VARS["missatge"] . "\n";
//Envio el formulari
mail("xevi.vb@gmail.com","MISSATGE DEIXAT A LA WEB",$cos);
?>
<p>Missatge enviat. Moltes gràcies!</p>
<?php } ?>
</body>
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