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COM ACCEDEIXO AL PROGRAMA PLAYOFF?

1. Entrarem al següent enllaç:
https://cebllob.playoffinformatica.com/
2. Introduirem el nom d’usuari, i la contrasenya de la nostra entitat i farem clic a entrar. Si no
disposeu de les credencials d’accés haureu de contactar amb el vostre Tècnic Municipal.
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COM PUC DONAR D’ALTA UNA NOVA ENTITAT DEL MEU
MUNICIPI?
1. Per donar d’alta una nova entitat al PlayOff hem d’accedir al llistat d’entitats
clicant al botó “Entitats”

1

Situat a l’esquerra de la barra superior de color

verd. Un cop dins del llista d’entitats clicarem a “Nova Entitat” 2.
1
2

2. D’aquesta manera accedirem al formulari de les dades de l’entitat. Els camps
obligatoris estan marcats amb un *. Un cop introduïts els camps obligatoris
clicarem al botó “Desar” que trobarem a la part superior dreta.

3. Tot seguit, haurem d’habilitar un usuari d’acces per aquesta nova entitat. Per
fer-ho, portarem el nostre cursor sobre la rodona de configuració que es
troba a la part superior dreta. Apareixerà un desplegable i escollirem l’opció
de “Tots”.
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4. Un cop haguem accedit al llistat d’usuaris del nostre municipi, clicarem a
“Nou usuari”.

5. Ens carregarà la pàgina de registre d’usuaris. Serem nosaltres que establim un
“Nom d’usuari” i “Paraula de pas” per l’entitat. Com a “Rol” escollirem
“Usuari Club” 1. Un cop marquem el rol d’usuari club apareixerà el quadre de
“Club” 2, on escriurem el nom de l’entitat a la qual volem crear l’accés. Fet
això, clicarem a “Desar”.

Important!
Es recomana consultar prèviament amb l’entitat abans
de crear l’usuari d’accés per estalviar-nos haver de
modificar la informació mes endavant.
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COM PUC RENOVAR UN EQUIP DE LA TEMPORADA
ANTERIOR?

Tenir un equip creat serà el primer que hem de tenir en compte per poder donar
d’alta la llicència d’un esportista d’esports d’equip. Si tens un equip donat d’alta
de la temporada anterior dins del qual continuen competint alguns o tots els
components, pots renovar l’equip de la següent manera:
1. Des de la pàgina d’inici del programa Playoff accedirem a l’opció “Equips
Històric”

2. Per renovar un equip haurem de seleccionar la Temporada anterior1 a la part
superior esquerra del taulell, marcar l’equip2 (no es poden fer dos o més equips a
l’hora) i clicar a “Renovar equip”3.
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3. Per últim, haurem d’actualitzar les dades de l’equip i eliminar les llicències dels
esportistes que no continuaran aquesta temporada i que apareixen a la part
inferior de la pàgina. Un cop fet això, únicament caldrà “Desar” a la part superior
dreta.
Si hi ha noves incorporacions en aquest equip, haurem de crear-les seguint el
procediment explicat a “Com dono d’alta una llicència”.
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COM DONO D’ALTA A UN EQUIP NOU?

Disposar d’un equip creat serà el primer que hem de tenir en compte per poder
donar d’alta la llicència d’un esportista d’esports d’equip.
Els passos a seguir per crear un equip nou són els següents:
1. Des del menú d’inici del programa PlayOff mantindrem el cursor sobre l’opció
“Equips” i accedirem al llistat “Tots- Base de Dades” que trobarem al
desplegable de la barra superior verda.

2. Farem clic al botó verd de la part superior dreta que diu “Nou Equip”.
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3. Omplirem tots els camps obligatoris marcats amb un * i clicarem a “Desar”.
A la part inferior de la pàgina ens demanarà, com a camp obligatori, que
introduïm les dades d’una persona de contacte. Aquestes dades seran visibles per
la resta d’entitats del nostre grup de competició. És necessari que la persona de
contacte sigui algú que estarà disponible el dia del partit.

4. Dades de la inscripció. L’últim pas a seguir serà escollir la lliga a la qual volem inscriure a
5.
6.
7. nostre equip. Desprès farem clic a “Desar”.
En cas que el nostre equip no competeixi a cap lliga, escollirem l’opció “SENSE
COMPETICIÓ”.

COM DONO D’ALTA UNA LLICÈNCIA?

Per poder donar d’alta la llicència d’un esportista / tècnic / delgat d’algun esport
d’equip (col·lectiu / d’associació), hem de tenir un equip creat.
En segon lloc, per crear la llicència a qualsevol persona relacionada amb la vostra
entitat, el primer que heu de fer es donar-la d’alta com a participant. Els passos a
seguir són els següents:
1. Clicarem sobre “Participants” i, accedirem al llistat de persones que en algun
moment han estat registrades a la nostra base de dades.
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2. Arribats a aquest punt ens podem trobar amb dues opcions:

B

A. Si sabem que el participant ja existeix: el cercarem al llistat i quan el
trobem, clicarem a sobre per obrir les “Dades personals” del participant, les
quals verificarem que siguin correctes o modificarem les que calgui.

B. Si el participant no ha estat mai a la nostra base de dades o no ho sabem
segur: Farem clic al botó verd de la part superior dreta “Nou participant ”A i
accedirem a la següent finestra. Serà obligatori introduir com a mínim una
de les següents dades: DNI, CatSalut o Passaport. També serà necessària la
data de naixement i acceptar el consentiment d’ús de dades.
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Un cop introduïdes les dades, clicarem a “Buscar”.

Un cop accedim al perfil del nou participant, serà obligatori adjuntar la fotografia i
introduir la informació de les caselles marcades amb un *.
Fet això, clicarem el botó “Desar”.
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3. Crear nova llicència
Un cop creades/actualitzades les dades del participants accedirem al llistat de
participants i farem clic sobre el nom del esportista per accedir a la pàgina de
“Dades del participant”. Buscarem a la part inferior de la pàgina de “Dades del
participant” i clicarem en l’opció de “+ Nova Llicència”.

A continuació escollirem quin tipus de llicència volem crear.

4. Omplirem les dades que ens demanen:
a) Esports d’equip.
1. Escollirem l’equip al qual pertany l’esportista que volem donar d’alta.
La resta de dades s’actualitzaran automàticament en funció de l’equip que escollim.
2. Farem clic a “Desar” per assignar l’esportista a l’equip i finalitzar la creació de la
llicència.
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b) Llicència esportista d’esport individual / Tècnic / Delegat / Tutor de grada.
o Escollirem la Modalitat, Categoria i Subcategoria del Participant.
o Un cop haguem omplert tots els camps, tindrem dues opcions:
1. “Desar i assignar a Equip”. Si es tracta de la llicència d’un Tècnic, Delegat o
Tutor de Grada d’un equip
2. “Desar”, per finalitzar l’alta en el cas d’esportistes individuals.
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COM INSCRIC UN EQUIP A LLIGA?

Per inscriure un equip a lliga el primer que hem de fer es crear un equip. Un cop
creat l’equip, accedirem al llistat “Equips Tots Base de Dades” i obrirem la
pàgina de “Dades de l’equip” fent clic a sobre del equip que volem inscriure a
lliga.

Un cop a la pàgina de “Dades de l’equip”, ens desplaçarem fins a la part inferior
de la pàgina on trobarem una pestanya anomenada “Inscripcions” 1.
Seleccionarem l’opció ”Accions- + Inscripcions de l’equip” 2.
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Seguint les pautes anteriors arribarem a la pàgina “Dades de la inscripció”, on
podrem escollir la lliga on volem inscriure l’equip. Un cop escollida la lliga
clicarem a “Desar”.

Important!
Les inscripcions a les lligues Comarcals requeriran una validació per part de
l’Ajuntament pertinent. Per tramitar la validació serà necessari que l’equip estigui
format per un tècnic i el mínim d’esportistes que marqui la normativa de cada modalitat
esportiva.

Per validar la inscripció dels equips del nostra municipi accedirem al llistat
d’inscripcions.

Un cop hem accedit al llistat d’equips inscrits, seleccionarem la inscripció de
l’equip que volem validar1 i escollirem l’opció “Validar”2 del desplegable d’
“Accions”.
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COM PUC ADJUNTAR DOCUMENTS AL PLAYOFF?

Des de l’aplicació PlayOff podrem adjuntar arxius al nostre perfil d’entitat, dins
d’un equip concret i també dins de les dades d’un participant.
Aquesta acció serà requerida per realitzar alguns tràmits d’inscripció d’equips a
lliga, per donar d’alta esportistes a alguns equips o per estar al dia amb la llei de
protecció de dades, per exemple.
Per adjuntar documents de l’entitat, d’un equip o d’un participant haurem
d’accedir a la pàgina de dades de l’entitat, del equip o del participant. Un cop dins
de la respectiva pàgina de dades, el procediment serà el mateix. Per tant, a
continuació us expliquem com accedir a les diferents pàgines de dades:
-

Per accedir a la pàgina de dades de la nostra entitat clicarem a “Entitat”, a la part
esquerra de la barra superior verda.
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-

Per accedir a la pàgina de dades d’un equip col·locarem el cursor sobre l’opció
“Equips” i clicarem sobre “Tots - Base de Dades”, a la part dreta de la barra
superior verda. Clicarem sobre el nom del equip al qual volem adjuntar un
document.

-

Per accedir a la pàgina de dades d’un participant clicarem sobre l’opció
“Participants” a la barra superior verda. Clicarem sobre el nom del participant al
qual volem adjuntar un document. Podrem fer servir la barra de cerca que
trobarem a la part superior dreta.

A la part inferior de la pàgina de dades de la nostra entitat/equip/participant
trobarem un quadre que diu “Documents adjunts/pel club/del participant”. Dins
d’aquest quadre podrem clicar al botó de “Seleccionar arxiu”.
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Seleccionarem el document que volem adjuntar dins de l’ordinador. Com a tipus
d’adjunt escollirem l’opció “Genèric” i desarem fent servir el botó verd que
trobarem a la part superior dreta de la pàgina. Si escollim cap opció del
desplegable en “tipus d’adjunt” abans de desar, no es guardarà l’arxiu.
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