Manual gestió inscripcions EXTRANET FCEH
Novetats sistema operatiu 2014
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Novetats!!!!
Com a novetats que s’implanten per aquesta temporada 2013-2014:
1. Eliminar inscrits i que al mateix temps s’esborrin de l’albarà, el que suposa que
també es modifica l’import a pagar.
2. Possibilitat de consultar TOTS els inscrits de TOTS els clubs a les
competicions.
3. Gestió de les inscripcions OPEN i de les seves Llicències de Dia.
Aquest punt encara està en procés però esperem que al llarg de la temporada
ja es pugui fer servir.

Accedir a través de la pàgina web de la FCEH www.fceh.cat a través de
l’apartat «ACCÉS A CLUBS»
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Eliminar inscrits i que al mateix temps s’esborrin de l’albarà, el que suposa
que també es modifica l’import a pagar.

Punt 1.

Podreu eliminar les inscripcions:
1. Validades
2. Facturades
Les inscripcions:
3. Tramitades no es poden eliminar donat que ja estan validades per la FCEH

Passos a seguir:
1. Anar a la pestanya «Inscripcions»
2. Anar a «Camp de Cerca» i buscar l’esportista que voleu eliminar

3

3. I clickar «Eliminar inscripció»
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Possibilitat de consultar TOTS els inscrits de TOTS els clubs a les
competicions.

Punt 2.

Ho podreu consultar seguint els següents passos:
1. Inscripcions
2. Inscripcions Globals

Punt 3. Gestió de les inscripcions «OPEN» i de les seves Llicències de Dia.
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A aquest apartat, en construcció, es podrà accedir directament des de la pàgina
principal de la web de la FCEH www.fceh.cat i es direccionarà a la competició a
la que es vol participar.
No permetrà la inscripció d’esportistes que tinguin llicència de competició «LN»
/ «LV» / «EN» / «EF» / «LM» / «EG» / «UE» / «UC», donat que només està
destinat a les competicions open.
Les inscripcions d’esportistes amb Llicències de competicions s’han de
gestionar sempre a través dels clubs.
Actualment, afecta principalment a les modalitats de snow, freeski, canicross,
mushing i alpí veterans.
Tan punt estigui actiu us avisarem.
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