TUTORIAL RESERVES SORTIDES PER INTERNET
COM ACCEDIR A LA PÀGINA DE RESERVES DE SORTIDES D’ARAVELL GOLF
Accediu a la pàgina web del club, a sota de la foto del dia trobareu un boto on
posa “Reservas Salidas Socios”.

Cliqueu a sobre per accedir a la pàgina de Reserves IMaster d’Aravell Golf.

En aquesta pantalla heu d’introduir el vostre número de soci com a usuari i la
vostre contrasenya. Tot seguit cliqueu “Entrar”
S’obrirà la pàgina d’inici del vostre usuari. Des d’aquí podreu accedir a varies
opcions com calendari, reserves, tornejos, amics, consultes del compte,
continguts, el vostre perfil, missatges...

FUNCIONS DEL CALENDARI
Com podeu veure a la imatge tenim el calendari del mes actual amb el dia
d’avui marcat amb negre. Els socis d’Aravell Golf podran reservar hora dos dies
amb antelació, és a dir, que els dies que tinguin la senyal
són els dies
que podem demanar hora de sortida. També un mateix dia pot tenir altres
icones com ara la
de Torneig on podrem inscriure’ns a un torneig o
simplement està informats de que hi ha torneig, amb la
podrem
saber si hi ha algun treball de manteniment programat en el nostre camp i amb
la
sabrem si hi ha alguna eventualitat per aquell dia al club.
COM REALITZAR UNA RESERVA D’HORA DE SORTIDA
Estan al calendari clicarem el dia sempre hi quan tingui la senyal
s’obrirà la següent pantalla i clicarem

i

Al obrir-se aquesta pantalla podem indicar les dades de la reserva com tee de sortida,
quants jugadors volem reserva i l’hora de sortida. Quan tinguem tots els paràmetres
emplenats podrem bloquejar la reserva apretant l’icona de
Tot seguit sortirà
aquesta pantalla amb un cronòmetre. Tenim tres minuts per acabar de confirmar la
reserva passat el temps perdrem la preferència i la reserva.

Si tot es correcte confirmarem la reserva apretant l’icona de
pantalla confirmant la reserva.

i sortirà la següent

COM ANUL·LAR UNA RESERVA DE SORTIDA
Si després de tenir una reserva feta voleu anul·larla o us a sortit un imprevist i no podeu
venir teniu que accedir a la pestanya de reserves del vostre usuari i sortirà aquesta
pantalla.

Aquí trobarem les reserves que tenim actives i clicarem a
pantalla.

Tot seguit clicarem

i tindrem la següent

i sortirà la confirmació de l’anul·lació

COM INSCRIURES A UNA COMPETICIÓ

Si voleu també us podreu inscriure a una competició per Internet. Desde el calendari
veurem el dia marcat amb l’icona
cliquem el dia i s’obrira la següent pantalla.

Cliqueu Ampliar i us sortirà la següent pantalla

Aqui veureu els detalls de la competició com el nom de la proba, data del dia, formula,
modalitat, plaç d’inscripció, etc.

Si voleu inscriureus clicarem la barra inscribirse i sortirà la següent pantalla

Confirmem que les dades del jugador sigui correctes i clicarem inscribirse per confirmar la
inscripció i apareixerà aquesta pantalla amb la confirmació en un recuadra verd a la part
superior de la pantalla.

Apretarem volver i sortirà la següent pantalla on podeu veure que tenim un recuadre
taronge on posarà que ja estem inscrits.

COM REALITZAR SORTIDES O INSCRIPCIONS AMB ALTRES JUGADORS
En aquesta aplicació podreu realitzar reserves de sortida o inscripcions conjuntes amb
altres jugadors sempre hi quan sigueu “amics” dins de l’aplicació. Tindreu que demanar la
solicitud d’amistad i rebre la confirmació per part de l’altre per poder fer les reserves amb
ells. Per a més informació podeu consultar a la recepció del club.
ALTRES CONSULTES QUE PODEM REALITZAR
En aquesta aplicació també podreu consultar dades de Usos i compres on podeu veure els
consums que heu realitazat al club com sortides, compres de la tenda i el saldo del vostre
compte.
Al apartat de Continguts podreu consultar els missatges com Circulars, Notes informatives
del Club.

