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Reserves APP

Dades de la versió

Descripció ampliada: APP
● Nou sistema de reserves des de l’APP
● Pàgines de contingut de l’APP

Entitats
● Nova pàgina pública on es mostra la informació de les entitats
● Limitació de les reserves segons franges d’horaris

General
● Afegir opció de menú extra al costat del logo
● Afegir contingut d’APP notícies (blog) en els “elements” per

afegir a les pàgines de contingut i/o principal
● Modificar el canvi de contrasenya dels usuaris dependents

des de la vista d’usuari principal

Grups
● Mostrar informació del seguiment en els grups d’usuaris

dependents des de l’apartat “grups” de l’usuari principal

Quotes
● Modificar automàticament els imports dels contractes en

canviar l’import d’una quota. Per la facturació ja es feia però
en la info del contracte no.

● Afegir control de duplicats en el procés de contractació tipus
“catàleg”

Pagaments
● Modificar els pagaments per tokenització amb Paycomet

Reserves
● En les reserves d’esdeveniments permetre posar capacitat 0

permetent compartir la capacitat del recurs entre reserves
“normals” i reserves d’esdeveniment

● Modificacions als templates per mostrar-ho correctament al
webview de l’app

TKM Scanner
● Poder limitar per Rol l’ús de TKM Scanner
● Poder indicar un “element” per filtrar les dades de TKM

Scanner
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APP

Nou procés de reserva des de l’APP:
A la nova APP de Tankuam, ja està disponible el nou sistema de reserva pels usuaris. Aquest
nou procés ha estat creat per millorar l’experiència de l’usuari dins de la mateixa aplicació. A
portant una major rapidesa durant tot el procés. Tota la informació la podeu trobar a
continuació:

Tankuam Sport
Tankuam Place

*El nou sistema de graelles només està disponible a la nova APP de Tankuam. Per més informació
posa’t en contacte.

Entitats

Nova pàgina pública on es mostra la informació de les entitats
S’ha creat una pàgina que recull tota la informació de les entitats. Aportant un major grua de
visibilitat a les diferents entitats del municipi.

Limitació de les reserves segons franges d’horàries
S’han creat limitacions horàries per franja i per entitat. D’aquesta manera tenim més controlat
les peticions de reserves realitzades per les entitats.

Més informació

General

Afegir opció de menú extra al costat del logo:
El menú extra, s’ha posat al costat del logo, donant més qualitat gràfica al web.
Més informació
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https://tankuam.com/tkmsports/app-tankuam-sports/
https://tankuam.com/places/app-tankuam/
https://www.loom.com/share/6fc41c6604c447a0ae8d03aedaebc979
https://suport.tankuam.com/menu-al-costat-de-logo/
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Altres:

● Afegir contingut d’APP notícies (blog) en els “elements” per afegir a les pàgines de
contingut i/o principal:
Més informació

● Modificar el canvi de contrasenya dels usuaris dependents des de la vista d’usuari
principal

● S’ha habilitat per les persones que tinguin dependents dins els sistema, la possibilitat de
modificar la contrasenya dels dependents.
Més informació

Grups

Mostrar informació del seguiment en els grups d’usuaris dependents des de
l’apartat “grups” de l’usuari principal
Ara des de la part privada de l’usuari principal, dins de grups, pots veure els informes dels seus
dependents.
Més informació

Quotes
● Modificar automàticament els imports dels contractes en canviar l’import d’una quota.

Per la facturació ja es feia però en la info del contracte no.
● Afegir control de duplicats en el procés de contractació tipus “catàleg”.

Pagaments
Modificar els pagaments per tokenització amb Paycomet

Reserves

En les reserves d’esdeveniments permetre posar capacitat 0 permetent compartir la capacitat
del recurs entre reserves “normals” i reserves d’esdeveniment
En l’apartat esdeveniments, si podem capacitat ‘0’, agafa la capacitat del recurs, això va bé si
ha de compartir capacitat amb reserves normals a mes a mes dels esdeveniments.
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https://suport.tankuam.com/com-introduir-de-noticies-a-una-pagina-de-contingut/
https://www.loom.com/share/a284db90c4784d9eb37a31951d6d702f
https://www.loom.com/share/195f6f4a800e4378bf7df2cafbfa4529
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TKM Scanner
● Poder limitar per Rol l’ús de TKM Scanner
● Poder indicar un “element” per filtrar les dades de TKM Scanner

Aquestes millores s’han fet en cas de tenir molts recursos, poder limitar els recurs que es veu a
cada terminal d'usuari.
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