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Descarregar l'aplicació

Vés a Play Store o 
Apple Play

Busca l'app 
"Rec Barcelona"

Instal·la l'app Obre l'app

1



  Si no estàs registrada en l’app del REC prem“registrar-se”.
  Per crear el teu usuari com a professional selecciona “organització”. Omple camps requerits i crea una contrasenya de mínim 6 caràcters. 
  Accepta les condicions d’ús i la política de privacitat. 
  Introdueix el CIF i el nom de l’establiment o equipament.
  Per la validació de l’usuari s’enviarà un SMS al telèfon amb un codi de verificació. Un cop validat, ja podràs iniciar sessió. 

1.
2.
3.
4.
5.

Registrar-te com a organització2



Gestionar permisos3

Administrador/a: Podrà recarregar RECs, pagar a compte/contacte i cobrar amb QR.
Treballador/a: Podrà pagar a compte/contacte, amb QR i cobrar.
Només lectura: No permet operar amb RECS.

 Per concedir permisos a un/a usuari/ària prèviament s'ha d'haver registrat com a usuari
particular en el REC amb les seves credencials.
 Per afegir en permisos a un nou usuari s'ha d'introduir el DNI/NIE de la persona a la
qual s'atorgaran els permisos.
 La persona que tingui permisos pot accedir des de qualsevol telèfon amb les seves
credencials (DNI/NIE).
 Per a gestionar el compte professional, ha d'anar a la pantalla principal (moneder) ha
d'escollir el compte des de l'opció "Els meus comptes" situat en la part superior dreta
(icona de les persones).

Administra els permisos

Pots compartir el compte amb altres usuaris i assignar-los un permís que determini que
podran fer amb el teu compte:

Consideracions a tenir en compte:

1.

2.

3.

4.

Accedeix al tràmit a través de:      Configuració           Compte         Permisos



Configurar el compte (1)4

Ofereix una bona presentació: guanyaràs visibilitat

Crea la teva fitxa d'establiment o equipament. Aquest pas és essencial per tal que tinguis una bona visibilitat a l'aplicació. Pensa que totes les dades que introdueixis seran
la teva carta de presentació als nous usuaris. Per aquest motiu, és important que puguis crear un perfil el més atractiu possible.

T'aconsellem escollir una imatge de presentació de qualitat, sigui el teu logotip o bé una fotografia que et defineixi. Afegeix una definició completa, que permeti que
l'usuari es faci una idea de qui ets i que pot trobar al teu centre o establiment i omple totes les dades suggerides: ubicació, contacte i horari.



Comparteix les teves ofertes: augmenta la probabilitat de ser trobat

L'aplicació et permet compartir les teves ofertes. Tenir ofertes publicades també t'ajudarà a ser més visible, ja que l'usuari podrà filtrar els establiments segons si tenen
ofertes o no. Pots publicar la teva oferta a través de l'apartat "vendes". En aquest apartat també pots compartir si tens entrades a preu reduït per a certs col·lectius.

Configurar el compte (2)4



Cobrar amb codi QR5

Al teu moneder, fes clic al cercle
taronja a la part inferior dreta.

Apareixerà un menú desplegable. 
Fes clic a la icona cobrar. 

Afegeix la quantitat que cobraràs
(sempre la mateixa que en €) i

prem la icona "cobrar amb QR".
Apareixerà el codi QR. 

Demana a l'usuari que escanegi el QR per fer el
cobrament (acostant el seu mòbil al teu). 

Es registrarà el moviment a la pantalla principal i se
sumarà al teu saldo automàticament.



Crear un compte particular6

Vols entrar en campanya com a usuària particular?

És possible. En la part superior dreta, en l'icona amb dues persones,
podràs veure els teus comptes: el professional i el particular. 

Recorda que has d’efectuar els cobraments amb el compte professional i
has d'utilitzar el compte "REC Cultural" (particular) per a pagaments.

A més, podràs afegir nous comptes professionals, però cal recordar que
cada compte es gestiona i s’opera de manera independent.  



Fes una devolució7

Al teu moneder, identifica i
selecciona la transacció de la qual vols

realitzar la devolució.

Afegeix el concepte i la quantitat
que retornaràs (total o parcial) i

prem la icona "Realitzar devolució". 

Introdueix el teu PIN per validar el moviment.  Si
encara no has creat el teu PIN, ho podràs fer a

Configuració       Seguretat        Crear PIN



Tens
dubtes?
Pots contactar amb nosaltres
a través de: 

651 341 406 - Andrea Jordán 
660 080 537- Sofia Gonzalez

info@rec.barcelona


