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 Què és Deporwin? 
◦ Característiques principals 
◦ Esquema de funcionament 
◦ Com fer funcionar l’aplicació 
◦ Pantalla de presentació 
◦ Menú principal 
◦ Concepte bàsic 

 
 Fitxa de Persones 

 
 Definició de Serveis 

 
 Contractació 

 
 Llistats 



 És un software de T-Innova 

 

 Funciona amb Windows i tecnologia web 

 

 Permet gestionar centres esportius 
◦ Per fer-lo servir, hem adaptat cada departament o 

entitat com si fos un centre esportiu independent 



 Gestió única 
◦ Amb un únic programa es gestiona tot: 

 Usuaris / clients 

 Abonaments 

 Venda de productes 

 Serveis / activitats 

 Inscripcions / reserves d’espais 

 Gestió econòmica 

 

 Escalabilitat 
◦ El tamany (volum de les dades) no importa 



 Multidispositiu mitjançant solució web 
◦ Qualsevol dispositiu 
◦ Qualsevol canal de venda 
 

 Bona gestió de serveis 
◦ Es poden gestionar serveis simples i 

complexos mitjançant perfils d’usuari 

 
 Explotació de dades 
◦ Facilitat en manegar tota la informació dels 

departaments/entitats mitjançant llistats 





 A l’escriptori, tenim el següent accés directe 

 

 

 

 
 

 I dintre, un fitxer d’extensió rdp 

  (remote desktop – escriptori remot): 

 

 



 

 
 Al prémer la icona corresponent, ens demana 

les credencials: 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

Barra de títol 

Opcions de menú 

Entorn actual 

Informació addicional 



 

 
 Opcions disponibles (rol administrador) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Opcions disponibles (rol usuari gestor) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Opcions de menú 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Associar persones a serveis mitjançant contractes 

 

 

 

 

 

 



 Què és Deporwin? 
 

 Fitxa de Persones 
◦ Zona d’actuació 
◦ Selecció d’usuaris 
◦ Barra de botons 

 
 Definició de Serveis 

 
 Contractació 

 
 Llistats 



 

 
 

 

 

 

 

Barra de títol 

Opcions de menú 

Pestanya d’opcions 

Barra de botons 

Selecció d’usuaris 

Zona d’actuació 

Informació addicional 



 

 
 Pestanya personal 

 

 

 

 

 

 

Dependència familiar Alta/baixa a Deporwin 

Persona  
física? 

Pestanya  
actual 

Dades secundaries Dades principals 

Dades accés 



 

 
 Pestanya Direcció 

 

 

 

 

 

 

Telèfons 
de 

contacte 

Pestanya  
actual 

Número del carrer i pis Dades del carrer 

Correu electrònic 

Dades 
addicionals 



 

 
 Fent doble clic sobre les boletes, 

 

 

 

 Obtenim la llegenda (quin significat té cada color): 

 

 

 

 

 

 



 Pestanya Perfils 

 

 

 

 

 

 

Característiques 
(només fem servir 

“Enviar correu”) 

Pestanya  
actual 

Perfils actuals Tipus de categoria 

Perfils disponibles Perfils actuals temporals 



 

 
 Pestanya Dades 

 

 

 

 

 

Tipus d’interessos 

Pestanya  
actual 

Tipus de categoria 



 

 
 Pestanya Serveis 

 

 

 

 

 

Fer un 
contracte 

nou 

Pestanya  
actual 

Llistat de serveis 

Veure i 
gestionar els 
contractes 

Amaga els 
contractes 
inactius 



 

 
 Pestanya Reserves 

 

 

 

 

 

Pestanya  
actual 

Llistat de reserves 

Gestió de 
reserves 

Historial de 
reserves 



 

 
 Pestanya Pagaments 

 

 

 

 

 

Pestanya  
actual 

Llistat de pagaments 

Remanent Filtres d’estat 
Accés a finestra 

de venda de 
productes 



 

 
 Pestanya Accessos 

 

 

 

 

 

Pestanya  
actual 

Llistat de permisos 

Tipus de 
permisos 

Característiques Accessos 
manuals 



 

 
 Pestanya Accessos 

 

 

 

 

 

Pestanya  
actual 

Llistat de d’accessos 

Pestanya  
d’accessos 



 

 
 Pestanya Notes 

 

 

 

 

 

Pestanya  
actual 

Llistat de notes 

Pestanya  
de notes 

Contingut  
de la nota 

Botons 
d’edició 



 

 
 Pestanya Notes 

 

 

 

 

 

Pestanya  
actual 

Filtres 

Pestanya  
historial 

Registre històric 
 



 

 

Usuari 
actual 

Usuaris al sistema 

Compte!!! 
 

Barra vertical de 
desplaçament Nom dels camps 

(ens permet fer 
ordenacions) 



 

 

Crea un nou usuari 

Esborra usuari actual 

Cerca d’usuaris 

Pressa de fotografia 

Relació amb els usuaris 
(opció no disponible) 

Edició del usuari actual 

Sol·licitud d’informes 

Combo 2 x 1: 
cerca i contracta 

Emmagatzema 
informació al carnet 

d’usuari 

Sortida de la 
finestra de 
persones 



 Nou usuari 

 

 

 

 

 

Desar 
usuari 
actual 

Cancel·lar 



 Nou usuari: casuístiques 
 

 - DNI duplicat: és un identificador 
únic per persona  fitxes duplicades 

 Avisar al vostre referent per fer fusió. 

 (excepció: els fills de pares 
separats/divorciats tenen fitxa 
duplicada) 

 
 - Telèfon o e-mail duplicat: a criteri 

propi (acostumen a ser menors o 
gent gran depenent d’un tercer) 

 
 
 
 



 Editar usuari 

 

 

 

 

 

Desar 
usuari 
actual 

S’habiliten 
els camps  
per canviar 
els valors 

Cancel·lar 



 Editar usuari: coses a tenir en compte 

 
 - Gestió del parentesc: 

Busquem 
el tutor o 
familiar 

Relació del usuari 
actual amb el 
tutor/familiar 

Tenim filtres per trobar persones 
(una mica més endavant 

explicarem aquesta finestra) 



 Eliminar usuari 

 

 

 

 

 
Confirmació 
d’esborrat 
d’usuari 



 Eliminar usuari: coses a tenir en compte 

 
 - Gestió dels difunts: NO esborrarem l’usuari 

  (els usuaris tenen associats contractes; 

  perdríem el seu històric) 

 

 - Com fer-ho?: Marcant-ho com a baixa i 
 desactivant-lo del sistema 



 Llistats 

 

 

 

 

 

Hi ha una gran diversitat de llistats: requerirà un capítol per explicar-ho a fons 



 Trobar usuaris 

 

 

 

 

 

Es poden fer 
cerques per 

diversos camps 
(són filtres) 

Resultat de la cerca 

Selecció del usuari 
de la cerca 

Cancel·la i torna a 
la finestra anterior 

Creació d’una nova fitxa 
(millor fer-ho des de la 

finestra principal) 

Fa la cerca a 
partir del filtre 

aplicat 

Opcions 
deshabilitades 



 Cercar i contractar 

 

 

 

 

 

Cerca una persona i inicia el procés de contractació: 

És menys ergonòmic realitzar cerques: no disposem dels filtres de la finestra de cerca 

Recomanació: cercar un usuari i fer la contractació a posteriori sobre l’usuari actual 



 Foto 

 

 

 

 

 

 Gravar carnet 

 

 

 

 

 

A partir de webcam, realitza una fotografia i l'emmagatzema al sistema 

Nota: no tots els centres disposen d’aqueta opció.  

Emmagatzema les dades de l’usuari en format físic.  

Nota: és necessari disposar d’una impressora de carnets i lector de targetes 



 CRM 

 

 

 

 

 

 Sortir 

 

 

 

 

 

Customer Relationship Members: relació amb els clients 

Nota: Aquesta funcionalitat està deshabilitada.  

Surt de la finestra de Persones.  



 Què és Deporwin? 
 

 Fitxa de Persones 
 

 Definició de Serveis 
◦ Arbre de serveis 
◦ Organització dels serveis 
◦ Filtres dels serveis 
◦ Característiques dels serveis 
◦ Gestió dels preus 

 
 Contractació 

 
 Llistats 



 

 
 Sabem com funciona la pestanya de persones 

 

 

 

 

 



Arbre de 
serveis 

Organització i 
visualització 
dels serveis 

Filtres de 
cerca 

Servei actual 



Entenem com a família un departament o 
un gran conjunt d’activitats que engloben 

diferents departaments 

Tipus de famílies de serveis 



Famílies de serveis 

Entenem com a família de serveis, un paquet 
de serveis agrupats per alguna característica 
comuna, com ara l’equipament (a Activitats 

Esportives o Cursos Anuals de Formació 
Artística), tipus de formació (Promoció 
Econòmica), tipus d’activitat (Serveis de 
Ciutadania) o a qui va dirigits els serveis 

(Escola Municipal de Música) 



SubFamílies de serveis 

Entenem com a subfamília de serveis un 
segon criteri per agrupar serveis. Cada 

família i subfamília té el seu propi criteri 
per anomenar-los 



Serveis 

Un servei és qualsevol activitat 
contractable a Deporwin. 

 
Tenim dos tipus de servei: 

 
- Simple: única modalitat de contractació 
- Compost: ofereix diversos serveis alhora 

L’arbre de serveis el visualitzem per: 
 

- Tipus de famílies de serveis 

- Famílies de serveis 

- Subfamílies de serveis 

- Serveis 

- Components de contractació 

- Components de gestió 

 
 



Per famílies 



Per tipologia 

L’arbre de serveis el visualitzem segons 
el tipus de servei que hàgim definit 

 
Spooiler: 

 



Vista plana  No veiem els serveis! 



Data que farà servir el sistema 

Estat del serveis: 
 

- Actiu:  
- No finalitzats: 
- Renovables: 
- Jerarquia amb serveis: (0) no visibles 

Rang de dates dels serveis 

Organització del servei: 
 

- Quan? 
 

- Qui? 
 

- On? 



Característiques 
desglossades 
en pestanyes 

Informació 
relativa a cada 
característica 

Tanca la 
definició del 

servei 

Obtenció 
d’informació 
addicional 



 Resum: 

 Pestanya actual 

Nom servei actual 

Informació 
addicional 



 General: 

 
Pestanya actual 

Nom servei 
actual 

Editor de descripcions 
(que es veu al web) 

Activitat 
activa? 

- Si: Negre 
- No: Vermell 

Activitat 
simple o 

composta 

Posició a l’arbre 

Tipus de contracte 
que s’imprimeix 

Nombre de places: 
- Aforament 
- Overbooking 
- Llista d’espera 

 Entorn 
Requisit d’edat 
- Edat 
- Mesos 
- Data 

Color 

Veure ocupació 
durant selecció 



 General: edició descripcions 

 
Tipus 

descripció 

Contingut 
(format web) 

Web Jerarquia 
(arbre de família) 

Nom del servei 



 General: requisits d’edat 
- Per edat 

 

 

 

- Per mesos 
 

 

 

- Per data 

 

 

 

Es marca “Anys” 

Rang d’edats en anys 

Es marca “Mesos” 

Rang d’edats en mesos 

Es marca “Data” 

Rang d’edats 
en dates 

Nota: No és el mateix dir que un any natural que un any escolar 



 Classificació: 

Pestanya actual 

Automàtic 

De què va 
l’activitat 

On es fa 
l’activitat 

Empresa 
organitzadora 



 Contractació (només s’expliquen els camps més interessants): 

Pestanya actual Activitats de 
llarga durada 
dividida en 

trimestres, etc. 

Gestió de llistes 
d’espera 

Forma de pagament: 
 

- C60 
- WEB 
- Gratuït 
- Metàl·lic 
- Banc 

Si no està marcat, 
no podem 
contractar 

Cada entitat/departament té el seu codi propi de pagament C60 i WEB 



 Preus: 

Pestanya actual 

La gestió de preus es realitza mitjançant regles  Ho expliquem al 
final del capítol 



 Regles: 

Pestanya actual 

La configuració 
de regles és 

força complexa 

Explicarem con 
posar preus 



 Períodes: 
Pestanya actual 

Duplicar 
contractes 

un nou 
període 

Any natural o 
curs escolar 

Tipus de durada 
del servei 

Quan comença i 
acaba el servei 

Quan es pot 
contractar 

Quan sortirà 
publicat al web 

S’omple 
automàticament 
a partir de les 

dates d’inici i fi 
del servei 



 Períodes: Exemple 

Què està 
passant? 



 Horari: 
Pestanya actual 

A quina hora 
comença el 

nostre horari 
Visualització 

horària 

Graella 
d’agenda 

Clicant les 
caselles, es 

poden afegir i/o 
treure hores 

Es poden 
afegir hores 
manualment 



 Accés: 
Pestanya actual 

Es pot assignar 
quin tipus d’accés 
té a la instal·lació: 
entitats esportives 

Definició dels accessos   SITIC 



 Inscrits: 
Pestanya actual 

Llistat d’inscrits ACTUALMENT 
a l’activitat (contractes actius) 

Es pot veure l’històric d’inscrits 

Utilitzarem un llistat específic per veure els inscrits 



 Historial: 
Pestanya actual 

Activitat actual Descripció de qui, què i quan 
s’ha modificat a un servei 



 Components: per serveis compostos (campus) 

Pestanya actual 

Activitat actual: dividit per components de contractació (CC) i components de gestió (CG) 

Cada component 
s’edita com si es 

tractés d’un 
“miniservei” on: 

 
• CC: com es 
paga 
• CG: quin és 
l’aforament a 
cada període 

 



 Es fa mitjançant REGLES. Accedirem de dos maneres possibles:  

Menú general: 
 

Veurem TOTES 
les regles 

Pestanya Regles de cada servei: 
 

Per defecte, ÚNICAMENT es 
visualitzen les regles ACTIVES 
que afecten a aquest servei 



 Les regles estan ordenades per famílies 

“Arbre” de famílies 

Tenim regles per moltes coses 
 

Quan més complexa sigui una 
regla, més temps trigarà en 
avaluar-se  penalitza en 

rendiment!!!  

Veure regles 
Actives/No actives 



 Per afegir un preu a un servei, modificarem una regla ja existent 

Jerarquia dels serveis 
Preu 

Jerarquia dels 
períodes de temps 



 Afegirem el servei amb tota la jerarquia completa per a que aparegui 

Filtre per acotar: 
No funciona gaire bé 

 
Truquillo: posar 

caràcters estranys 
seguit del nom del 
servei (i després 
esborrar aquest 

caràcters estranys) 

Llistat COMPLET 
dels serveis 

Aplicar filtre 



 Exemple: afegirem el preu al servei “Club de lectura (Octubre)” 

Serveis que contenen la 
cadena “club de lectura” 

Aplicar filtre 



 Exemple: posem el preu corresponent 

Modifiquem el preu: compte, el 
separador de decimals és la “coma” 



 Exemple: i gravem la regla!!!! 

Botó de desar 

La icona de la 
“clau anglesa” 

(regla en 
Construcció), 
es converteix 
en una bossa 
amb diners 
(regla en 

Producció) 



 Exemple: anem a provar-ho 

Ens posa preu zero!!! 



 Exemple: què ha passat? 

No és el mateix! 



 Exemple: com ho arreglem? 

Posem els períodes que 
toquen i el preu a la 

columna corresponent 

PROBLEMA: l’any 
NATURAL no és 
compatible amb 

l’any ESTACIONAL 

CONSELL: es millor tenir una regla per estacions i un altre per mesos 

Exemple: cursos de temporada i activitats puntuals  guanyem rendiment 



 Exemple: comprovació 

Veiem quina regla és la que s’està avaluant 



 Què és Deporwin? 
 

 Fitxa de Persones 
 

 Definició de Serveis 
 

 Contractació 
◦ Gestió de serveis favorits 
◦ Nou contracte 
◦ Gestió de contractes 
◦ Cerca i contracta 
◦ Realitzar baixes 

 
 Llistats 



 

 
 Només queden els contractes: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Existeixen tres maneres de fer contractacions: 

 

 

 

 

 

 

Des de la pestanya 
de “Serveis” 

Amb un nou 
contracte 

Mirant els 
contractes actual 

Cercant i 
contractant 
directament 



 

 
 Mitjançant l’opció “Afegir contracte”: 

 

 

 

 

 

 

Gestió dels serveis 
favorits 

Cerca dels serveis 
manualment 



 

 
 Gestió de serveis favorits: 

 

 

 

 

 

 
Arbre de 
serveis 

Acceptem per validar la selecció 

Serveis ACTIUS 
de la subfamilia 

de serveis 
 

Podem fer servir: 
• Tecla CTRL 
• Tecla SHIFT 

 



 

 
 Els serveis es guarden com a favorits: 

 

 

 

 

 

 

Serveis favorits 
Cerca dels serveis 

manualment 

Eliminar 
serveis de 
favorits 

Cerca dels serveis com a 
la finestra anterior 



 

 
 Es selecciona el servei a contractar i la persona que el 

cursarà: 

 

 

 

 

 

 

Membres de la 
unitat familiar 

Afegir un nou membre 



 

 
 En seleccionar un membre, s’obre un assistent de 

contractació: 

 

Coming soon... 



 

 
 Aspecte de la finestra de contractació: 

 
Membres de la 
unitat familiar 

Vendes acumulades 

Contractes 

Cursillista Curs/activitat Períodes de 
contractació 

Titular 

Contractar 

Cancel·lar 

Icones auxiliars 



 

 
 Aspecte del apartat contractes: 

 

Cursillista Curs/activitat 
Períodes de 
contractació 

Titular 

Disponibilitat 

Icones 
auxiliars a 
nivell de 
contracte 

Navegació 
entre períodes  

Icones auxiliars a 
nivell de servei 



 

 
 Com fer una contractació: 

 

Amb doble click s’obre l’assistent: 

Amb el botó dret del 
ratolí, s’obren les 

diferents opcions de 
contractació 



 

 
 Assistent de contractació: períodes contractació 

 

Període seleccionat amb 
el preu corresponent 

Pestanya actual 

Data d’inici del 
període seleccionat 

Data de 
contractació 

Tipus de 
contractació 

Següent 
pestanya 

Salta totes les 
pestanyes 



 

 
 Assistent de contractació: períodes pagament 

 

Tipus de període 
de contractació 

Pestanya actual 

Següent 
pestanya 

Salta totes les 
pestanyes 



 

 
 Assistent de contractació: preu 

 

Preu 
actual 

Pestanya actual 

Següent 
pestanya 

Salta totes les 
pestanyes 

Es pot 
canviar el 

preu 



 

 
 Assistent de contractació: econòmic 

 

Forma de pagament 

Pestanya actual 

Qui paga 

Possibilitat de 
dividir el pagament 



 

 
 Finestra de contractació: pre-venda 

 
Llistat de 
vendes 

Període i preu 
a contractar 

Sortir 

Formalitzar 
venda 



 

 
 Finestra de venda 

 

Titular 
econòmic 

Forma de 
pagament 

Formalitzar 
venda 

Cursillista Activitat i 
període 



 

 
 Documents impresos 

 

Contracte 
Full de pagament 

Metàl·lic C60 



 

 
 Finestra de contractació: com queda la contractació 

 

No hi ha 
vendes 

pendents 

Contracte amb servei cobrat 

Llegenda 



 

 
 Finestra de persones: pestanya de serveis 

 

Servei 
contractat 

Usuari actual 

Pestanya de 
serveis 



 

 
 Finestra de persones: pestanya de pagaments 

 

Pagament 
realitzat 

Usuari actual 

Pestanya de 
pagaments 



 

 
 Finestra de persones: pestanya de serveis 

 

Veure 
contractes 

actuals 

Usuari actual 

Pestanya de 
serveis 

Contractes 
actuals 



 

 
 Finestra de contractació: com es fa una nova contractació 

Contractes actius 

Afegim nous 
serveis 



 

 
 Finestra de contractació: selecció de nous serveis 

Arbre de serveis 

Llista de 
serveis actius 

Es pot fer 
cerca per nom 

Informació disponible: 
• PC: Places contractades 
• PL: Places lliures 
• PE: Places en Llista d’Espera 
• PP: Places preinscrites 
• Preu (no és real) 
• Data inici servei 
• Data fi servei 
• Edat mínima 
• Edat màxima 

 



 

 
 Finestra de contractació: selecció de persones 

No hi ha cap 
persona 

seleccionada 

Com no hi ha cap 
persona seleccio-
nada, demana la 

persona 



 

 
 Finestra de contractació: assistent de contractació 

Un cop seleccionada la persona, s’obre l’assistent de contractació 



 

 
 Finestra de contractació: pre-venda 



 

 
 Finestra de contractació: post-venda 



 

 
 Finestra de contractació: seleccionant persona 



 

 
 Finestra de persones: pestanya de serveis 

Pestanya de 
serveis 

Serveis 
contractat 

Usuari actual 

Cerca i 
contracta 



 

 
 Finestra de persones: pestanya de serveis 

Es fa la cerca 
per noms o 

identificadors 

Finestra de 
resultats 

Selecció de registre actual 

Cancel·la 
la cerca 



 

 
 Seleccionant una persona, s’ha de seleccionar posteriorment 

el servei mitjançant la finestra de serveis favorits 

Si el servei que volem no està als favorits, aquesta 
opció de contractació no ens és gens útil 



 

 
 I ja es pot fer una nova contractació: 



 

 
 Les baixes es realitzen des de la finestra de 

contractació: 

Diferents 
opcions per 

fer una baixa 



 

 
 Baixa normal: 

Motiu de 
la baixa 

Quan es 
fa la baixa 

Per quan aplica 
la baixa (data 

d’inici del curs) 



 

 
 Baixa amb devolució: 

Import a 
retornar 

Estat del 
contracte 

Recordar 
formalitzar 



 

 
 Baixa de temporada amb devolució (aplicaria a TOTS 

els períodes de contractació): 

Import a 
retornar 

Estat del 
contracte 

Recordar 
formalitzar 



 

 
 Visualització a la finestra de contractació: 

Estat del 
contracte 



 

 
 Visualització a la finestra de persones: 

Mostrar 
contractes 

inactius 

Baixa del 
contracte 

Pestanya 
de serveis 



 

 
 I si se li va donar un C60 quan es va apuntar? 

Doncs té un pagament pendent que haurem d’anular: 

Pestanya de 
pagaments 

No cal 
imprimir-lo 

Amb el botó dret del ratolí, damunt del registre a anular, fem: 



 

 
 Desapareix el registre: 

El tenim al filtre de 
pagaments anul·lats 



 Què és Deporwin? 
 

 Fitxa de Persones 
 

 Definició de Serveis 
 

 Contractació 
 

 Llistats 
◦ Inscrits 
◦ Pagaments 
◦ C60 pendents 
◦ Exportació a Excel 



 

 
 Veure en una taula aquestes relacions: 

 

 

 

 

 

 



 Les dades estan centralitzades: només s’ha de dir 
que es vol veure i com es pot veure 

 

 

 

 

 

 



 Llistats n’hi ha molts: 

 

 

 

 

 

 

 

 Propis 

 Favorits 

 Catàleg 

 Específics 

 

 

 

 

 

 



 Però ens centrarem en els 3 llistats essencials: 

 

 Inscrits (assistència) 

 

 Pagaments (econòmics) 

 

 C60 pendents (qui falta per pagar) 

 

 

 

 

 

 



 El llistat en qüestió és el 1285: 

 

 

 

 

 

 



 1285: Llistat DADES DE SERVEIS, CONTRACTATS I 
LLISTA D’ESPERA OK  

Nom del llistat 

Format de sortida 

Continuar 



 1285: Paràmetres del filtre 

Pestanya 
actual 

Condicions 

Continuar 

Criteri 
d’ordenació 



 1285: Exemple 

Jerarquia 

Dates de 
contractació 

Continuar 



 1285: Resultat 
Nom del 

llistat 

Contingut 
del llistat 

Camps 
disponibles 

Possibilitat 
d’ampliar 
les dades 



 1285: Resultat amb les dades expandides 
Nom del 

llistat 

Contingut 
del llistat 

Camps 
disponibles 

Possibilitat 
de reduir 
les dades 



 1285: Afegir camps disponibles arrossegant-los 



 1285: Treure camps inservibles 



 1285: Activar/treure totals per camp 



 1285: Afegir camps no disponibles 



 1285: Resultat final 



 1285: Desar la configuració actual 



 Com extraure el llistat 1285 sense filtres: 
directament des del servei 

 

 

Paràmetre 
complimentat 



 Alehop: 

 

Recuperant la “Configuració 20”: 



 El llistat en qüestió és el 1286: 



 1286: Paràmetres del filtre 

Continuar 

Pestanya 
actual 

Condicions 



 1286: Exemple 

Jerarquia 

Dates de 
contractació 

Continuar 



 1286: Resultat 

Afegint i traient les columnes 
adequades, s’obté una taula 

més senzilla i entenedora 



 El llistat en qüestió és el 1287: 



 1287: Paràmetres del filtre 

Continuar 

Pestanya 
actual 

Condicions 



 1287: Exemple 

Dates de 
pagament 

Continuar 



 1287: Resultat 

Afegint i traient les columnes 
adequades, s’obté una taula 

més senzilla i entenedora 



 I ara què? Com es pot manegar aquesta informació? 

Existeix la possibilitat de exportar 
aquesta llista/taula a un arxiu d’Excel 



 Hi ha una opció de menú directe: 



 No tot podia ser tan bonic... On s’executa Deporwin? 

TALLAROL 



 Solució: s’obre Excel en local i s’enganxen les dades! 

Seleccionem i 
copiem les dades 

Executem Excel al 
nostre ordinador 

Enganxem les dades! 



 Resultat final:  



 I després d’uns retocs estètics:  

Podem emmagatzemar el fitxer sense problemes 



Gràcies per la vostra assistència 


