
Documents del Grup Comercial
Versió: apl. 5.9

APP propietària i NPS

Dades de la versió

Descripció ampliada: General
● Compatible amb PHP 7.3 i superior
● Modificació array idiomes per la nova APP
● Canvi / Actualització llibreria SMARTY

Accessos
● Afegir una nova taula per complementar la informació dels

accessos. S’utilitza en algun llistat personalitzat.

APP Propietària
● Configuració general i API de connexió
● Apartats versió 1.0:

○ Accessos (Sclak i TKMPad)
○ Agenda
○ Blog (Notícies)
○ Notícies (Feed)
○ Comerços
○ Espais d’interès
○ Llocs d’interès
○ Telèfons d’interès
○ Webview:

■ Àrea privada
■ Carnet digital
■ Graella reserves
■ Llistat reserves
■ Pagaments pendents

Backup
● Modificar el procés de backup manual (cal canviar l'execució

de la cron)

Clients
● Pujar arxiu de validació d’usuaris

NPS
● Nou mòdul Qualitat
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Reserves
● Nova graella per reserves per dies. Nou tipus d’ús “Parking”

per reservar únicament per dies.
● Reserves de capacitat variable. Si està marcat així en la

configuració del recurs, la capacitat de la reserva la pot
seleccionar l’usuari jugant amb la capacitat de l’ús. Si la
capacitat de l’ús és d’1, no es pot seleccionar, però si és més
de 1 pot seleccionar des de d’1 fins al màxim de l’ús sense
variar l’import de la reserva.

Responsable: Albert Soldevila Boixader

Data inicial: 14/09/2021
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General

● Compatibilitat amb el nou PHP 7.3, aquesta modificació no es visualitza estèticament,
però millora moltes altres apartats de gestió de dades.

APP Propietària

Llançament de l’APP personalitzada, aquesta APP que és propietària per cada
centre/ajuntament, es personalitza i tot el contingut es fa des de l’aplicatiu de Tankuam.

La APP porta comunicació segmentada, llistes de distribució, blog, noticies. També s’han creat
nous apartats que es mencionaran a continuació.

● Configuració general i API de connexió
● Apartats versió 1.0:

○ Accessos , sortiran aquells panys que puguin ser oberts des de l’APP
○ Agenda, Agenda del centre/Ajuntmanet, molt visual per l’APP
○ Blog (Notícies)
○ Notícies (Feed)
○ Comerços, és crea per els ajuntaments, una apartat per el comerç del municipi.
○ Espais d’interès
○ Llocs d’interès
○ Telèfons d’interès
○ Àrea privada

■ Carnet digital
■ Graella reserves
■ Llistat reserves
■ Pagaments pendents

Tots aquest apartats estracten com a pagines de contingut a la Web, facilitant així l’edició de
l’app, i poden donar aquesta informació també al web. Aquesta estructura, quan es sol·licita
una APP propietaria, és realitza un reunió amb el Departament de comunicació, on es detalla el
com serà l’APP i apartats que tindrà.

Un cop els apartats creats en base les vostres indicacions, expliquem com s’explica com es
gestionen.
L’app s’anirà millorant continuament i pròximament hi hauran noves funcionalitats com l’apartat
de rutines totalment integrat a dins de l’app.
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Clients

● Pujar arxiu de validació d’usuaris
https://www.loom.com/share/d8aca81ee7ce4f30bc0284c5aa535cfd

NPS

● Nou mòdul Qualitat

https://www.loom.com/share/d226fc8741b548d9af3fea909e93184d?sharedAppSource=team_li
brary

Reserves

● Nova graella per reserves per dies. Nou tipus d’ús “Parking” on la reserva va per dies
que l’usuari vol gaudir de l’ús del servei.

https://www.loom.com/share/7a8f06bd5da9405ba01a42448a7d0b86

● Reserves de capacitat variable. Si està marcat així en la configuració del recurs, la
capacitat de la reserva la pot seleccionar l’usuari jugant amb la capacitat de l’ús. Si la
capacitat de l’ús és 1, no es pot seleccionar, però si és més de 1 pot seleccionar des de
1 fins al màxim de l’ús sense variar l’import de la reserva.

https://www.loom.com/share/ef75abfe873146efaae4463f6508fd55
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