Afegir activitats al DeporWin mitjançant assistent
Fem clic sobre ‘Definición Servicios’.

Fem clic sobre la subfamília on voleu crear el servei/curs. A continuació,amb el
botó dret fem clic sobre ‘Añadir servicio con asistente’

Escollim una opció de selecció de ‘Tipo de servicio’ : actividad simple o campus.
Ambdues són molt semblants. Només canvia lleugerament una pantalla de
l'assistent. Escollirem depenent del tipus de servei que volem definir. Si el curs
pertany a:
· Cursos i tallers culturals trimestrals i agenda cultural
· Activitats d’Estiu
Campus
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Actividad Simple

A la següent pantalla introduïm el components a contractar (cursos/tallers, casals,
campus, acollides, menjadors, colònies, ...), l'aforament del mateix, l'horari i els
dies que s'imparteixen.
Als casals i campus d’activitats d’estiu és important escriure la hora al nom del
component a títol informatiu.
Exemple de ‘Definición de horarios’ de un servei tipus simple:

Exemple de ‘Definición de horarios’ de un servei tipus campus:
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Cada entitat té un grup de seguretat (veure última pàgina), una edat mínima
(numèrica o data) i l'empresa.
És important introduir l’empresa correctament si estem definint un curs/taller de la
Capsa o de Torre Balcells ja que en aquests casos la caixa web es defineix a partir
d’aquest camp.
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És important també posar la data d'inici i fi de l'activitat i el tipus de temporada que
tenen els diferents components a contractar, és a dir, si l'activitat es pot contractar
setmanalment, quinzenalment, mensualment, etc.
En el cas dels cursos i tallers culturals el ‘Tipo de Temporada’ es ‘Natural’ i el ‘Tipo
de Periodo de Gestión’ ‘Trimestral’
També és important introduir les dates de contractació del servei i las dates de
publicació ja que aquestes dates són les que es tenen en compte per la publicació i
contractació per Internet.
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A la següent pantalla definirem el tipus de categoria: ball, cuina, esports, etc; i la
subfamília de contractació.
Si estem definim un curs o taller cultural llavors potser ens interessa posar un
nombre de hores al camp ‘Subfamilia de contractació’ ja que llavors s’assignarà
automàticament un preu/hora definit pel centre cultural. Per exemple, si el preu
hora del centric es un euro i el nostre curs de 20 hores té un preu de 20 euros,
llavors introduirem en aquest camp ‘20 hores’. Si el curs no compleix la normativa
preu/hora llavors deixem buit el camp.
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La forma de pagament pot ser metàl·lic (si no té compte a La Caixa i no es pot
contractar per Internet) o el C60 de l’entitat.

Per últim hem de escriure el nom de l'activitat. I sobretot, que estigui activada la
opció "Activo".
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Una vegada hem creat el servei és necessari, a la pestanya "Gestión de periodos"
del servei creat, afegir les hores de les dates d'inici i fi de contractació i publicació
a Internet.

7

Activitats d’estiu: perquè surti bé els components contractats a la cistella de la
compra dels serveis es necessari afegir dintre de cada component de configuració el
patró de descripció de pagament.

Per facilitar la contractació és recomanable afegir el preu estàndard del servei, és a
dir, sense descomptes. Això només és un preu amb caràcter informatiu i és
independent del preu que és calcula mitjançant regles. Ho podem definir dintre de la
pestanya "Características de Precio" del servei.

8

És molt important per els serveis que surten per contractar a Internet que
s’introdueixi la seva descripció. Això es fa a la pestanya ‘General’ clicant sobre les
banderes. Per exemple:

Escollim tipo “Ampliada”
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Plantilla per omplir la descripció
<hr/>AQUI DESCRIPCIÓ
<b>Data d'inici:</b>
<b>Horari:</b>
<b>Preu:</b> €
<b>Tallerista:</b> <br/>
<b><a href="ADREÇA WEB DEL CURS" target="_blank">Programa del
curs</a></b>
Grups de seguretat per entitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ESTIU
CULTURA
AEAMICS
AEIMAGINARIUM
AEBITXOS
AESAO
AEGLOBUS
AEDISPRAT
AEGISC
AESUMMER
AEAMPARLL
AEBPRATENC
AEDELTA
AEBPRAT
AEFPBLAUGRANA
AERITMICA
AEPATI
AEVOLEIBOL
AEVELA
ESPORTS
AENATACIO
AEESPORTIVAPRAT
AEATLETISME
AEJULIOMENDEZ
SALES D'ESTUDI
TORRE BALCELLS
CPE
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