Manual Accés a
la part privada
del web
SCGHSVN
Per a aquest manual us
ensenyarem com registrar-se al
web i canviar la contrasenya en cas
que se'ns hagi oblidat per tal de
poder accedir als materials
exclusius per als nostres associats.
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Com Accedir
El primer que farem, un cop dins de la pàgina
web www.scgenealogia.cat, és buscar el botó
d’ Accés Socis el qual ha d'estar situat a la part
superior dreta, en el cas que estiguem a
l'ordinador, o sobre "Cerca" si ho estem fem
des del telèfon mòbil.

Un cop premut apareixerà un requadre
amb el títol "ENTRA" en el qual haurem
de posar el nostre nom d'usuari i
contrasenya; els quals s’hauran rebut
prèviament en el correu electrònic que
s’hagi facilitat a la Societat. Cal prendre
atenció que el correu no hagi anat a la
bústia d’spam o a “Correus no desitjats”.

Un cop els tinguem retornarem al
requadre i els escriurem. El nom d’usuari
sempre correspon al nostre número de
soci i la contrasenya, inicialment,
escriurem la que automàticament ens
hagin assignat. Completat això li donarem al botó vermell “ENTRA”.
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Si tot està correcte la finestra
haurà desaparegut i en el seu lloc
podrem veure novament la
pàgina web, però aquesta vegada,
a la cantonada superior dreta ja
no ens sortirà l'opció d’Accés Soci,
sinó que en el seu lloc hi veurem
el nostre nom.

Al costat d’aquest hi haurà botó
de color vermell en el qual posarà
“SURT” que ens permetrà
desconnectar la nostra sessió. Si
sense voler li hem donat al botó
de “SURT” entrarem com hem fet
abans.
USUARI
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Què faig si no trobo la contrasenya o la voldria
canviar?
Un problema que podem tenir és el fet que no sapiguem la nostra
contrasenya, ja sigui perquè no trobem el correu inicial que ens van enviar
o perquè l’hem oblidat.
Per poder-ho solucionar només cal que
accedim a la pàgina web
www.scgenealogia.cat, i cercar el d’ Accés
Socis, situat a la part superior dreta. Al clicar el
ens apareixerà un requadre en el que a la seva
part inferior hi ha “Has oblidat la teva
contrasenya?”

Premerem aquesta opció i escriurem el correu que en el seu moment es
va facilitar a la Societat i li donarem al botó “ENVIAR”. Això generarà que
ens arribi un correu electrònic (atenció que no vagi a carpetes d’spam) i
des del mateix podrem clicar la URL que ens dona.

Automàticament ens obrirà de nou la pàgina web de la Societat on només
haurem de completar el “Nom d’usuari”, que sempre correspon al número
d’associat que es tingui i es clicarà el botó “ENVIA”.
Si no ens hem equivocat amb el número de soci, apareixerà una nova
pantalla que ens demanarà que introduïm la “Contrasenya” que nosaltres
vulguem i ens la farà repetir (no funciona copiar / enganxar). Seguidament
li donem a “ENVIAR” i ja ens permetrà identificar-nos amb el nom d’usuari
(número de soci), contrasenya i podrem, inclús, fer que ens recordi
marcant la opció de “Recordar-me” que hi ha damunt el botó d’”ENVIA”
que permet finalitzar tot el procés.
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