INTRANET NETAR
Agil DDD Intranet
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1- Treball amb les noves aplicacions
Equip mínim recomanat per NETAR per aconseguir un funcionament amb aquesta aplicació.

2- Equip Hardware
2.1- Ordinador
Els requisits mínims amb els que has de contar si vols tenir un bon funcionament amb la INTRANET
haurien de ser:
-Internet (qualsevol navegador és acceptat)
-Adobe Reader; en cas de no tenir-lo es pot descarregar gratuïtament a través d’aquest
link: https://get.adobe.com/es/reader/

La totalitat de la informació es troba en els servidors propis que disposa NETAR en les seves
instal·lacions. La informació estarà sempre disponible accepte si no és possible la connexió
mitjançant ADSL per motius aliens a NETAR

2.2- Impressora
Qualsevol impressora (injecció o làser) del mercat és compatible amb la INTRANET; podràs imprimir
qualsevol document de la INTRANET. Tots el documents s’han dissenyats per ser impresos amb a
un tamany Standard A4

2.3- Comunicacions
És obligatori tenir una connexió estable amb línia ADSL o FIBRA ÒPTICA per poder treballar amb la
INTRANET.

3- Operativa en possible cas de dubte o error informàtic
Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d’aquests medis:
Telèfon oficina: 93.812.66.38
Mail: info@netar.cat
Formulari contacte de la web: www.netar.cat (formulari de contacte)
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4- Instruccions ACCÉS INTRANET
Obrir qualsevol navegador d’internet i accedir a la web:
www.netar.cat

Un cop dins la web, cliques la icona

situat a la part inferior, a la zona d’“Àrea Clients”.

Just a sota, hi ha l’enllaç per poder descarregar aquestes instruccions.
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Després de clicar a l’”Àrea Clients” s’obre una pàgina nova (Intranet); introdueixes el codi d’usuari i
la contrasenya que us hem facilitat des de NETAR

5- Què trobaré a la INTRANET?
A la INTRANET podrem trobar documents per descarregar com: carnets d’aplicadors, Acreditat,
ROESP, ROPCAT, contracte, pla de control de plagues, fitxes de productes utilitzats, registre HA, etc.
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A continuació us expliquem cadascun dels apartats (menú vertical esquerra) perquè us familiaritzeu
amb l’entorn:
“Certificados”
En aquest apartat trobareu amb tot detall les fitxes de treball de les aplicacions realitzades, és un
informe amb format (.pdf) que podreu guardar o imprimir. I constaran les actuacions que el tècnic
especialitzat ha realitzat, les zones on s’ha col·locat producte, la quantitat i qualsevol tipus
d’observació, incidència o fotografies.
“Incidencias”
En cas que el tècnic especialitzat trobi alguna incidència, la trobareu detallada aquí.
“Documentos”
En aquest apartat (dins les subpestanyes de “Cliente”, “Dirección de Servicio” i “Productos”) i
trobareu guardats, i a punt per descarregar i/o imprimir el Contracte DDD, el Pla de Control de
Plagues, els carnets dels aplicadors, el ROESP, el ROPCAT, els certificats d’Acreditat, les fitxes de
seguretat dels productes que utilitzem, els registres sanitaris, etc.
“Planos”
A l’apartat de “Planos” constarà els plànol de les vostres instal·lacions amb la situació marcada de
tots els punts de control col·locats.
Al clicar a l’Icona de l’ull (part dreta del plànol) accediu a la part detallada, és a dir, clicant a cadascun
dels punts de control se us obrirà una pàgina amb tota la seva descripció juntament amb un gràfic
de tendències d’aquest. A la part de baix constaran també les incidències, fotografies, certificats,
etc.
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“Órdenes de trabajo”
En aquest apartat veureu un llistat amb les aplicacions realitzades (data, data de finalització, estat,
adreça de servei, etc)
“Facturas”
De moment, NETAR, continuarà entregant les factures en suport físic (paper) i en mà en el moment
de l’aplicació.
En cas que es canviés el sistema s’avisaria i s’informaria a tots els clients amb accés a la INTRANET.
“Informe”
I per últim, l’apartat dels informes, un dels més importants, ja que des d’aquí us podreu descarregar
els informes de tendència.
A continuació us mostrem un exemple:

TOTS ELS DOCUMENTS (Certificats, incidències, ordres de treball, fotografies, informes, documents, etc) ESTARAN EN
TOT MOMENT A LA DISPOSICIÓ DEL CLIENT.
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