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Reserves d’esdeveniments i Connexió RSS

Dades de la versió

Descripció ampliada: Blog
● Post RSS
● Apartat Post RSS a la web

Menú
● Nou menú per les pàgines de contingut on pots seleccionar

posar-ho el costat del logo.

Control d’accés
● En la renovació de les quotes, grups i altes, l’usuari té accés

durant el temps de que s’activi fins a la nova data.

Fitxa Client
● Enviar correu per canviar contrasenya
● Modificar l’alta de dependents com a usuari admin

Grups
● Afegir columna especial “99” als grups que no són casal

Mòdul Entitats
● Exportació calendaris a PDF
● Afegir camp IBAN a les dades d’entitat
● Poder activar/desactivar horaris

Reserves Esdeveniments
● Nova funcionalitat RESERVES ESDEVENIMENTS

General
● Slides a les pàgines de tipus contingut
● Noves opcions a l’ “element contingut detall” i tipus de plantilla

de pàgina de tipus contingut
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Blog

Post RSS:
Ara és possible enllaçar mitjançant RSS el teu blog mitjançant el blog d’una altre pàgina
que disposi de RSS.
Aquests post només sortiran a la pàgina tipus “noticiesapp”.

Aquesta funcionalitat és molt útil per la nova APP ciutadana de Tankuam, que està
vinculada amb un ajuntament, ja que poden fer sortir les notícies que es publiquen a la
web de l’Ajuntament a l’APP i la web vinculada a Tankuam. D’aquesta manera s'evita
duplicar la informació.

Més informació →

Apartat post RSS a la web:
Fins a dia d’avui es podia posar a l’apartat de notícies a qualsevol pàgina “tipus
contingut”. Però a partir d’ara també es podrà posar els post publicats mitjançant el
sistema de RRSS.

Veure vídeo →

Menú
En aquesta nova actualització aportem una nova opció de menú. A partir d’ara també
pots seleccionar que el menú aparegui al costat del Logo. Aquesta nova possibilitat
permet reduir l’altura de la pantalla i un augment de visibilitat de slide i el contingut de la
pàgina.
Com fins ara, es pot crear un menú per cada pàgina aportant una millor navegació.

Veure vídeo →

Control d’accés
Les altes, renovacions de quota i grups amb data futura (ex: renovació amb data al mes
següent), genera un pendent que permet l’accés dins de la data seleccionada en el
procés de renovació.
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https://suport.tankuam.com/sincronitzacio-de-rss-amb-les-noticies/
https://suport.tankuam.com/com-introduir-de-noticies-a-una-pagina-de-contingut/
https://suport.tankuam.com/menu-al-costat-de-logo/
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Fitxa Client

Enviar correu per canviar contrasenya
Com a administrador, ara pots fer que el sistema enviï directament un email a l’usuari
per tal que pugui recuperar la contrasenya. Això permet agilitzar i facilitar la vida els
usuaris.
Aquesta nova funcionalitat està a la fitxa de client a l’apartat esquerra on hi ha
“Recuperar Contrasenya”.

Veure vídeo →

Modificar l’alta de dependents com a usuari admin
En aquesta nova rèplica, pots crear usuaris dependents, amb l'usuari administrador,
sense la necessitat d'haver d'introduir l'email de l'usuari.

Grups

Afegir columna especial “99” als grups que no són casal
En els grups s’ha afegit la columna 99 que surta els grups tipus casal. Per poder fer
preguntes en els grups que puguin tenir un interès pels monitors.

Mòdul Entitats
En el mòdul d’entitats (mòdul que s’ha de sol·licitar l’activació) s’han fet una sèrie de
millores com:

- Exportació calendaris PDF. (Veure vídeo →)
- Afegir camp IBAN a les dades d’entitat.
- Poder activar/ desactivar horaris
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https://suport.tankuam.com/enviar-correu-de-recuperacio-de-contrasenya/
https://suport.tankuam.com/com-exportar-el-calendari-dentitats-a-pdf/


Documents del Grup Tècnic
Versió: 5.13

Reserves d’esdeveniments i Connexió RSS

Reserves d’Esdeveniments
Nou sistema de reserva per esdeveniment. On els teus usuaris podran comprar les
entrades per els diferents esdeveniment.

Veure vídeo →

General

Slides a les pàgines de contingut
Ara pots introduir slides a qualsevol pàgina de tipus contingut. Això us permet introduir
el contingut d’aquella pàgina amb una imatge i millorar la personalització.

Veure vídeo →

Personalització pàgines de contingut
Ara hi ha la possibilitat de posar diferents colors de background en una sola pàgina.
Això us permet augmentar el nivell de personalització i poder dividir la diferent
informació dins de la mateixa pàgina.

Veure vídeo →
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https://www.loom.com/share/2b68ae9b14c54f36ad5608f6c7cc50df
https://suport.tankuam.com/com-posar-un-slider-a-una-pagina-de-contingut/
https://suport.tankuam.com/modificar-el-color-de-fons-del-contingut/

