Procediment de tramitació de llicències

o

El club ha d’anar al web ( www.orientacio.cat ) per tramitar
llicències. Pot accedir a l’aplicació des de l’apartat “Llicències i
quotes”

o

A l’entrar a l’aplicatiu de llicències es demana l’usuari i la paraula
de pas (aquesta es dona a cada club, és personalitzada per
cadascun i s’han de mantenir reservades). El bon funcionament de
l’aplicatiu dependrà de l’estat de l’èquip informàtic i de les
connexions d’Internet de cada club.
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o

Un cop s’ha entrat, s’ha d’anar a la pestanya “Federats”.

o

A la pestanya “Federats” visalitzareu tots els socis que han format
part o són part de l’entitat. El primer cop que entreu, no en tindreu
cap a visualitzar.
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o

Per a federar a una persona, heu d’anar a la pestanya “Federats” i
cliclar on posa “Nou Federat”

o

S’obre una finestra: on posant el DNI i la data de naixement busca
la persona desitjada. Necessiteu el consentiment de la persona per
efectuar l’alta i us preguntarà si és així. Cal clicar on posa
“Acceptar” consentiment de dades. Aquesta persona pot ser que ja
estigui a la base de dades o bé si és nova sortirà una fitxa nova
sols amb les dades del DNI i la data de naixement.
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o

Si ja estava federat, sortirà la fitxa completa. Podeu completar i
modificar els camps que creieu necessaris. Els camps marcats
amb asteric són obligatoris.

o

Si es nou, sols sortirà el DNI i la data de naixement introduït. Cal
omplir la resta de dades.

o

En ambdos casos, cal “Desar”, o “Desar i crear llicència” o clicar
“Nova Llicència” omplir dades i “Desar “ després.
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o

Dins de la llicència ens cal triar la “Modalitat”, “Categoria” i
“Subcategoria”, segons taula de preus que hi ha a la web.

o

Depenen de les dades escollides ens sortira diferents menús
desplegables per a triar les categories de competició associades.
Així com, automàticament, l’import associat a la llicència i que
posteriorment es facturarà.

o

Es pot introduir qualsevol comentari, incidència sobre aquesta
llicència en el camp de “Observacions”. Sobretot si la llicència ha
de ser “RAID FEDO Internacional”, ja que la diferència de l’import
(25 euros per arribar als 90 euros que val) es facturarà al club en
un albarà a part.

o

Un cop acabat, cal clicar “Desar”.
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o

La llicència estarà aleshores “Preinscrita”.

o

Cal clicar “Desar” i ja podem passar a tramitar-ne una altra.

o

Posteriorment, la Federació a de validar les dades introduïdes i
aleshores la llicència apareixerà com a “Tramitada” (vol dir que la
FCOC ha demanat l’alta a l’asseguradora).

o

Un cop l’asseguradora hagi donat d’alta la llicència, la Federació
generarà un albarà de les llicències validades, on hi haurà l’import
a pagar per part del club (cal posar la refèrencia de l’albarà en la
transferència) i l’estat de la llicència passarà a ser “Facturada”.

o

Un cop comprovat el pagament, la llicència passarà a “Tramitada” i
s’imprimirà el corresponent carnet.
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o

Creiem que amb aquesta informació desvelem dubtes sobre
l’aplicatiu, però no dubteu a fer-nos arribar les vostres consultes a
través del correu electrònic fcoc@fcoc.info o bé trucar a la
Federació al telèfon 93 303 30 29 o bé fer servir el formulari de
contacte que trobareu a la web.

o

Flux de tramitació d’una llicència:

Club @ Entra dades
llicència

Preinscrita
FCOC @ Valida dades i
tramita alta a
l’asseguradora

Asseguradora @ Confirma
alta

Validada
FCOC @ genera albarans

Club @ paga mitjançant
transferència albarà.

Facturada

FCOC @ comprova
pagament

Tramitada
FCOC @ imprimeix carnet
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