
Documents del Grup Comercial
Versió: 5.12

Nou mòdul entitats, devolucions tpv (Redsys i
Paycomet), tokenització Redsys, pagaments quotes
amb targeta tokenitzada, limitacions i penalitzacions

per tipus d’ús

Dades de la versió

Descripció ampliada: Mòdul Entitats
● Nou mòdul gestió d’entitats

○ Inclou dades a preguntar per entitat
○ Inclou mini gestió documental

● Selecció de gestors per entitat
● Gestió d’equips / grups
● Gestió d’espais i horaris de reserva d’entitats
● Estadística de reserves d’entitats

○ l’estadística de participants per reserva d’entitat es
registre quan marquem la reserva com a “presentada”,
i en aquell suma els participants que té en aquell
moment l’equip. Des de la mateixa reserva ho podem
modificar

○ faltaran més estadístiques, pendent de definir
● Pàgines públiques d’entitats per veure agenda

○ En crear-les es pot definir de quin tipus d’entitats es
mostrarà l’agenda (només reserves ‘públiques’)

Devolucions TPV
● Des de la configuració l’admin pot permetre o no fer

devolucions de pagaments per TPV (Redsys i Paycomet)
● Nou llistats de pagaments per TPV per poder fer les

devolucions (apareix al panell de control dins el mòdul caixa).
La devolució només anul·la el pagament, en cap cas el
moviment.

Tokenització targetes amb Redsys
● S’ha afegit l’opció de tokenitzar les targetes des de la

passarel·la Redsys
● Cada usuari des del seu espai privat pot esborrar la targeta

tokenitzada i permetre o no el pagament de les quotes amb
targeta tokenitzada

Tokenització - pagament quotes / grups
● Afegir opció de realitzar el pagament de les renovacions de

quotes / grups via targeta tokenitzada (si l’usuari té targeta,
aquesta no està caducada i permet pagar quotes). Amb
Redsys i Paycomet.
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Limitacions reserva
● Definir les limitacions per dies de la setmana

Condicions i Penalitzacions per Tipus Ús
● A part de la configuració per defecte, podem definir quants

dies abans podem reservar, quants minuts abans… des de
cada tipus d’ús

● A part de la configuració per defecte, podem definir
penalitzacions de reserva per tipus d’ús

Responsable: Albert Soldevila

Mòdul Entitats

El mòdul d’entitats s’ha creat per Tankuam Place (municipis) però també està disponible per
Tankuam Sport.
Aquest nou mòdul està pensat per la gestió d’espais i horaris d’ocupació de les diferents
entitats del municipi.
Per altra banda, també et permet vincular horaris i prioritats de les reserves, per diferents tipus.
Una de les altres funcions que et permet és la gestió dels documents de les entitats, amb espai
per sol·licitar la documentació bàsica, i organigrama d’aquesta.
El mòdul vol donar solució a municipis, agilitzant el control dels espais que utilitzen les diferents
entitats.
També cobreix aquells espais amb control d’accés, podent tenir a tothom identificat per poder
donar accés si es el cas.
El mateix mòdul disposa d’una part pública, on qualsevol usuari pot visualitzar informació sobre
els pròxims events, partits que es realitzaran, etc.
El mòdul també està dotat de duna part analitica, que s’anirà complementant a mesura que
tinguem indicadors identificats.

Explicació Total Entitats (hi ha la parcial)
https://www.loom.com/share/1087761539634fdb97cd1915584c38ad?sharedAppSource=team_li
brary
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Configuració del mòdul:

Per disposar d’aquest mòdul s’ha de sol·licitar ja que té un cost extra.

Crear Entitat i Gestor Entitat : https://www.loom.com/share/22bdb1e8766145c9a6faa1eaefff0442

Un cop activat el mòdul hi ha diverses coses que s’ha de tenir en compte i fer:

1. Rol Gestor entitats: es crea un rol al sistema ja pensat amb els permisos adequats per
els gestors de les entitats.( Un gestor d’entitats es aquella persona designada per
l’entitat per donar d’alta tota la informació requerida, alta d’equips, reserva de temps
d’espais.)

2. Donar d’alta els usuaris gestor
3. Escollir quins gestors volem per entitat
4. Crear l’entitat i s’ha de seleccionar aquelles dades que vulguem d’ella.
5. Donar d’alta la pàgina pública que es generen els event públics de les entitats.

Alta usuaris gestors:

Un cop al taulell de control→mòdul Manteniment→Administradors
podem donar d’alta els gestors de les entitats.

Creació de les entitats:
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Un cop al taulell de control→mòdul Manteniment→Gestió entitats

Un cop dins podem veure que tenim diferents opcions:
● Afegir Entitat
● Gestionar Tipus
● Estadístiques

El primer pas que
s’ha de realitzar és
crear el “Tipus
d’entitat”. Un cop
s’hagin creat els
diferents tipus
d’entitat, només
faltarà crea les
diferents entitats.

El segon pas, com hem dit anteriorment serà crear les diferents entitats on hem d’omplir els
camps necessaris per formalitzar-ho.
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Un cop ha estat creada l’entitat. Les podrem veure totes en una mateixa taula. A la part dreta, si
es fa click en els tres botons veurem totes les diferents accions que podem realitzar d’aquella
entitat.
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Per últim, el mateix mòdul, ens aporta una sèrie d’estadístiques d'ús dels diferents espais i
entitats que anirà evolucionant a mesura que anem tenin insights de dades.

Pàgina pública
Per crear aquesta pàgina funciona de la mateixa manera que sempre. Anar a la pàgina que
volem que pengi o des de la home i afegigir una nova pàgina.
Obrir menú barra seperadora→ afegir pàgina→ escollir tipus Entitats Pública
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Devolucions TPV
Des de la configuració l’admin pot permetre o no, fer devolucions de pagaments per TPV
(Redsys i Paycomet)
Taulell de control→ mòdul manteniment→ Configuració→ apartat Passarel·la Pagament.

Llistat TPV
Nou llistats de pagaments per TPV per poder fer les devolucions (apareix al panell de control
dins el mòdul caixa). La devolució només anul·la el pagament, en cap cas el moviment.

Un cop dins tenim un llistat amb tots els moviments del TPV, aquest tenen al cantó dret la
informació del moviment que es on hi ha la possibilitat de fer la devolució.
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Tokenització targetes amb Redsys
Ara és possible tokenitzar les targetes des de la pasarela Redsys.

Cada usuari des del seu espai privat pot esborrar la targeta tokenitzada i permetre o no el
pagament de les quotes amb targeta tokenitzada
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Tokenització - pagament quotes / grups
● Afegir opció de realitzar el pagament de les renovacions de quotes/ grups via targeta

tokenitzada (si l’usuari té targeta, aquesta no està caducada i permet pagar quotes).
Amb Redsys i Paycomet.

Aquesta part es veu en els pagaments en procés, no son immediats. El procés es va realitzant
durant el dia. però es pot visualitzar quins estan en procés de pagament. Aquest estan al llistat
de pagaments per TPV a Moviments en Procés
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Limitacions reserva
Ara és possible definir i crear limitacions per dies de la setmana en les reserves.

Condicions i Penalitzacions per Tipus Ús
Ara a part de la configuració per defecte, es pot definir el temps que poden realitzar la reserva;
dies, hores i minuts. Aquesta configuració es pot realitzar per cada tipus d’ús.
Per altra banda, també es poden definir penalització per cada tipus d’ús.

En l’apartat de tipus de servei, que el trobem a:
taulell de control→ Recursus/serveis→ a tipus de servei.
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Aquí dins hi trobem els tipus de servei que tenim, o podem crear-ne de nous segons les nostres
necessitats.
A dins dels tipus on podem crear les limitacions i penalitzacions per cadascun d’elles. Sinó es
personalitzen les limitacions i penalitzacions el sistema agafarà les de la configuració

Mostrem només la part que expliquem..
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