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1.Com accedir a l’aplicatiu
Per accedir a l’aplicatiu Reserva de recursos de l’ETSEIB, cal identificarse amb el nom d’usuari i contrasenya, com en la resta d’aplicatius de la
UPC.

L’aplicatiu només és accessible al PDI i personal autoritzat, en el cas de
que li denegui l’accés, cal que s’adreci a l’ASDI asdi.utgaeib@upc.edu

2.Com fer una reserva

En la pàgina principal trobarem a la banda esquerra l’accés per a
sol·licitar una reserva.

1r PAS
Supòsit 1: Sabem quin espai volem reservar
1.
2.
3.
4.
5.

Entrar al camp Nova Reserva (esquerra)
Cal seleccionar la nostra unitat
Cal indicar la data
Cal indicar l’hora d’inici i finalització de la reserva
Prémer Cerca

1

2

4

3

En realitzar la cerca, a la part inferior apareixen els recursos lliures de la unitat,
en la data i horari indicats.
Sinó apareix el recurs desitjat voldrà dir que ja està ocupat.
En aquest punt ,
1. Està lliure i vull formalitzar la reserva (continuar pel 2n PAS)
2. Està ocupat i vull consultar la disponibilitat del recurs (anar al 3r PAS)

Supòsit 2: Volem saber de quins espais disposa la unitat
1. Entrar al camp Nova Reserva (esquerra)
2. Cal seleccionar la nostra unitat
3. Prémer Cerca

Veurem que sota el botó de cerca apareix la pregunta de si volem consultar els
recursos reservables de la unitat, clicar el SI.

S’obrirà un espai amb la relació d’espais, al costat de cadascun apareix un botó
de Disponibilitat.
Al clicar ens apareix la pantalla informativa del recurs, on es pot trobar la
següent informació:
•
•
•

Dades generals: Ubicació, característiques, dades PC, responsable.
Restriccions de disponibilitat
Calendari de disponibilitat

Sota el QR (actualment inactiu) trobarem l’opció d’iniciar la reserva o podem
clicar en l’espai Nova Reserva (al menú de l’esquerra) -iniciem el 1r
PAS/Supòsit 1-.

2n PAS

Prémer el botó Reserva’l

Veurem que se’ns obre la finestra de formalització de la reserva

Emplenar i prémer Reserva

Immediatament s’obrirà la finestra de confirmació. Tal com s’indica en aquest
pas, la reserva resta pendent del vistiplau de l’administrador (ASDI), un cop
aquest confirmi la reserva, l’usuari rep un correu electrònic a la seva adreça de
correu UPC, confirmant-li que disposa del recurs en la data i hora sol·licitada.

•

Si l’usuari vol iniciar una reserva nova, cal prémer l’opció Continua
Reservant.

•

Si vol anar a comprovar l’estat de les seves reserves prémer Anar a “Les

meves reserves”. (més informació Punt. 3 d’aquesta guia ràpida).

•

Si ja ha finalitzat el procés només cal tancar la finestra.

3r PAS
Quan l’aplicatiu no ens ofereix el recurs que volíem és que està ocupat en la data
i horari sol·licitat. Si volem triar un altre recurs dels que ens ofereix continuar
pel 2n PAS.
Si cap altre recurs s’ajusta a les nostres necessitats, podem anar a consultar
què hi ha programat en la data i hora que nosaltres necessitem l’espai, dins el
Calendari de disponibilitat. (Per accedir al calendari cal seguir les indicacions
del Punt 1 – Supòsit 2).

Com eliminar una reserva
L’eliminació d’una reserva, estigui autoritzada o pendent d’autorització, cal que
la faci el mateix usuari que la va fer. Seguir les indicacions del apartat 3
d’aquesta Guia.

3.Com consultar les meves reserves

Entrar a l’espai Les meves reserves

Ens apareixerà una relació de les reserves sol·licitades indicant en quin estat es
troba (pendent d’autorització o autoritzada).
Veurem que al final de la fila de la reserva hi ha una icona de
, si volem
eliminar una reserva, només cal clicar a sobre. Ens demanarà confirmar
l’eliminació.

