
APP PORTROSES 

 

◼ Cada dia a las 08:00h es genera una notificació push per a cada 

reserva de boia del dia (a excepció de les reserves fetes el mateix dia, 

que queden automàticament confirmades per aquest dia, no pels 

posteriors), avisant al client de que ha de realitzar la confirmació d’ 

assistència a la mateixa. Si el client obre la notificació push, se el 

redirigeix a l’APP, a la pantalla de confirmació de boia pel dia 

corresponent. 

NOTA: És imprescindible que el client tingui configurat que permet 

rebre notificacions de l’APP i que està “logat” en la mateixa (hagi 

accedit mitjançant login) per poder rebre les notificacions push. 

◼ Cada dia a las 09:00h es passa un procés automàtic per enviar 

un mail a aquells clients amb boia reservada pel dia en curs encara no 

confirmada, recordant-les-hi que si no realitzen la confirmació, perdran 

la reserva pel dia en qüestió. 

◼ Si el client confirma l’assistència a la boia abans de les 10:00h 

del dia corresponent, l’alliberació s’elimina. Més tard d’aquesta hora, 

ja no es permet la confirmació, per la qual cosa el client perd la reserva 

de la boia para aquest dia. 

◼ Cada dia a las 10:05h es passa un procés que automàticament 

passa totes les alliberacions de boia en estat Pendent a estat 

Consolidada . 

 

En el detall de la reserva de la boia, es pot distingir visualment les 

assistències confirmades (marca verda), les no confirmades (marca 

vermella), les pendents de confirmació (seleccionables mitjançant 

radio-button per confirmar-les) i les futures (sense cap marca ni radio-

button).  

La pantalla principal de la secció “Reserves” disposa també d’enllaços 

per poder accedir a les reserves arxivades (reserves passades) i per 

poder crear una nova reserva. A continuació, es descriu el flux per la 

creació d’una nova reserva des de l’APP. 

 


