Apreciada família,
Us informem que hem actualitzat la plataforma de gestió de socis. Aquesta nova web permetrà l’accés a
cada família associada per a que pugui actualitzar o modificar les seves dades personals. També permetrà
obtenir el carnet de soci de FANOC que a partir d’ara, per adaptar-nos a les noves tecnologies, serà en
format digital i que podreu descarregar fàcilment al
vostre dispositiu mòbil (smartphone).
Abans que el vostre carnet caduqui, us enviarem un
recordatori per correu electrònic amb l’enllaç per
accedir al vostre espai personal de soci i fer la
descàrrega del carnet. Si el vostre carnet encara no
ha caducat però ja voleu gaudir del nou format
digital també el podeu descarregar accedint
directament des del vostre espai personal.
Per accedir a l’àrea personal heu d’anar a l’adreça: www.familias-numerosas.org/ingreso.php, on us
demanaran un usuari (és el correu electrònic a on normalment rebeu el butlletí informatiu) i una clau. Si no
sabeu la clau, podeu rebre-la fàcilment fent clic a “Recuperar contraseña”.
Un cop dins, en el cas d’estar
buit el camp de l’adreça de
correu electrònic a on rebre el
carnet digital caldrà omplir-ho.
Al carnet digital apareixen per darrera les dades de tots els membres de la família, per tant amb la
descàrrega d’un carnet per família és suficient, però si ho desitgeu podran descarregar també el seu tots els
membres de la família que tinguin dispositiu mòbil. Per fer-ho caldrà indicar prèviament l’e-mail de cada
membre a les caselles corresponents.
Un cop comprovades i/o afegides les dades necessàries ja podeu picar
sobre la icona “Puede descargar su carnet digital” i escollir quins
membres voleu que rebin el carnet.
A l’àrea personal també podeu actualitzar les vostres dades, però si volguéssiu afegir o modificar noms i
cognoms o DNI, haureu de comunicar-ho a FANOC, doncs aquests camps només es poden modificar des de
l’associació, per a evitar fraus.
Cada un rebrà un e-mail personal amb un enllaç al seu carnet, que haurà d’obrir-se des del dispositiu mòbil.
Als telèfons Iphone una vegada obert s’ha de marcar “afegir” per descarregar-lo a l’aplicació Wallet. Pels
telèfons amb sistema Android recomanem instal·lar prèviament l’aplicació PassWallet, Pass2U o qualsevol
aplicació que permeti emmagatzemar i mostrar arxius pkpass; el carnet es descarregarà automàticament a
l’aplicació. Només es pot tenir un carnet a cada telèfon.
No dubteu en contactar amb nosaltres per a qualsevol pregunta que tingueu al respecte a info@fanoc.org.
Una salutació ben cordial,

Sandra Pachón,
Responsable del departament de socis

