INSTRUCCIONS D’INSTAL·LACIÓ

1. Registrar-se
• Des de l’ordinador accedir a la pàgina web: www.appicola.com
• Seleccionar el botó “Proba Gratuïta”.
• Omplir el Formulari de Registre, tenint en compte que:
ü El correu electrònic serà el vostro nom d’Usuari.
ü La Clau d’Accés es podrà modificar des de l’apartat “Usuaris” de la
vostra Sessió Particular.
2. Inciar Sessió
• S’inicia la Sessió des de l’enllaç que apareix després de registrar-se, o des del
botó “Iniciar Sessió” de la pàgina web www.appicola.com
3. Crear el vostre entorn
• A l’apartat "Gestió Explotacions" seguir les següents passes i per aquest ordre:
ü Registrar tots els tipus de mel que produïu (Afegir Mel).
ü Registrar les vostres Explotacions (poden ser una o més).
ü Molt important: El Correu Electrònic de Notificacions que heu de posar és:
salutanimal.daam@gencat.cat
ü Creeu els assentaments. És important gravar correctament les
coordenades UTM-ETRS89. El cens que heu d’indicar, és el cens existent
en el moment de fer la gravació.
ü Si hi ha usuaris adicionals els heu de crear i vincular a l’explotació/s.
• Finalment heu de fer la "Comunicació de Cens a Data Actual" des de "Inici", a
l’apartat de "Moviments", sabent que heu registrat correctament les
explotacions, els assentaments i els censos.
4. Instal·lar l’aplicació al telèfon mòbil
• Des del mòbil accedir a la pàgina www.appicola.com
• Trobareu dos enllaços per descarregar l’aplicació, un per Android y un altre per
iOs.
• Un cop s’hagi descarregat l’aplicació, instal·leu-la.
• Si apareix un missatge dient que l’aplicació no és segura, acceptar igualment la
instal·lació.
• Pot ser que hagueu d’acceptar la instal·lació d’aplicacions d’origens
desconeguts, a la configuració del vostre mòbil.
A partir d’aquest moment, ja se podeu començar a utilitzar AppÍCOLA.

Si tiene algun dubte al respecte, podeu contactar amb AppÍCOLA des de l’apartat “Contacte”
de la nostra pàgina web www.appicola.com

CONSIDERACIONS
Formulari de Registre
•

•
•

La persona que omple el Formulari és la que figurarà com “Gestor”. Aquest serà el que
podrà registrar explotacions, assentaments, vincularà altres usuaris, etc.. També serà
qui, arribat el moment, facilitarà les dades per la facturació de l’aplicació.
o Els usuaris addicionals tant sols podran gestionar la/es explotació/s a la/es que
estiguin vinculats i no podran configurar les explotacions; només podran afegir
algun tipus de mel, si fos el cas.
El “Número d’Explotacions a Registrar” son les que gestionarà el Gestor. Poden ser una
o més i cada una d’elles pot tenir un titular igual o diferent a les altres.
El “Número de Llicències Addicionals” correspon al número de telèfons addicionals
que podran gestionar també l’explotació. El Gestor és el que sempre pot gestionar
totes les explotacions que contracta.
o Exemple d’1 llicència addicional:
§ Un telèfon addicional que també pot gestionar 1 de les explotacions
del Gestor.
o Exemple de 2 llicències addicionals:
§ Un sol telèfon addicional pot gestionar 2 explotacions del Gestor
§ Dos telèfons addicionals, dels que cada un d’ells tant sols pot gestionar
una de les explotacions del Gestor.
o Exemple de 3 llicèncias addicionals:
§ Un telèfon addicional pot gestionar 2 explotacions del Gestor i un altre
telèfon addicional pot gestionar només una de les explotacions del
Gestor.

