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ENTRADA A LA INTRANET
Aquest manual té l’objectiu de guiar-vos en els primers passos a la intranet, per aquest
ordre: comprobació de dades, comprobació dels nens inscrits a la nostra familia, pagament
de la quota de socis, i alta (si s’escau) del servei d’ECOllibres.

Accedim a la
intranet

Accedim a la pàgina
d’inici de la intranet
amb el nostre usuari
i contrasenya ( si
s’ens ha oblidat
sempre podem
recuperar-la)

Pàgina d’inici

Aquesta serà la nostra pàgina d’inici al
accedir a la intranet. A la dreta tenim un
menú amb les opcions i a dalt a l’esquerra
el nostre usuari i el Logout (sortida de la
intranet).
Des del menú esquerra podrem accedir a
les opcions que ara anirem explicant. Si
és la primera vegada que entres a la
intranet és convenient que segueixis els
passos que ara descriurem per corroborar
les dades que tenim de la vostra familia i
inscriure’t en els serveis que et puguin
interessar.

1r Pas. Dades

A la secció de “Dades associat” hem de corroborar les
nostres dades i afegir el número de compte pel que
volguem rebre els rebuts dels diferents serveis que
s’aniran girant de com fins ara. El sistema només
utilitzará un nuúmero de compte pels serveis.

Un cop corroborades les dades (molt important el correu o correus electrònics, per on
rebrem la informació de l’AMPA i els seus serveis), el següent pas és comprobar que els
nostres nens estan apuntats:

2n pas. Nens

Comprobar que els nostres fill estiguin apuntats a la
intranet.
Podrem veure a quin curs està el nostre fill i si està
actiu (si el nostre fill ha acabat sisè, sortirà als registres
però constarà com a inactiu)

Una vegada comprobades les dades i els nostres nens, ja podem pagar la quota de socis.

3r pas. Quota

En aquesta secció podrem consultar l’estat de
pagament de la quota i accedir a un registre de les
quotes anteriors.
En el cas de estar pendent de pagament, en tot
moment podrem veure els avisos

Per pagar la quota, cliquem al botó pagar, i accedirem a un panell de pagament amb
targeta convencional.

4t pas. Serveis

Finalment, amb la quota de soci pagada, podrem
accedir als serveis oferts per l’AMPA, popdrem donar
d’alta, de baixa o consultar els diferents serveis durant
els períodes d’altes i baixes (ja siguin anuals,
trimestrals o mensuals).
A continuació explicarem les diferents columnes de la
secció:

Nom: Columna amb el nom del servei
Cursos: Cursos als que el servei està destinat
Preu: Preu del servei
Inscrit: Podrem veure si els nostres nens estan inscrits o no, o si no es poden inscriure (un
símbol de prohibit)
Fitxa: Podrem accedir a una petita descripció del servei i a la zona d’inscripció

Si amb aquest manual no soluciona els dubtes que teniu podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a
info@ampafornells.cat

