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1. Accés al sistema
A l’ accedir a l’enllaç santaeugenia.reservaplay.cat introdueix l’usuari i
contrasenya.
Pots instal·lar l’aplicació per a mòbil de ReservaPlay des d’on podràs
realitzar les teves reserves ràpidament:
Play Store (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=softneos.
sportssuite
Apple Store (iOS):
https://itunes.apple.com/es/app/reservaplay/
id1068246588?mt=8

2. Interfície d’usuari
Un cop dins el sistema veuràs la següent interfície.

RESERVA DE PISTA:
•
Pista verda: lliure, la pista té disponibilitat
•
Pista taronja: pista amb places vacants ( apareix al
costat dret un icona petit el nombre d’usuaris que falten)
•
Pista vermella: pista ocupada
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3. Reserves
Per a realitzar una reserva escollir pista i hora que es vol jugar i fer clic al
requadre. Seguidament s’obrirà la fitxa de reserva tal com es mostra a la imatge
inferior.
Si no tens saldo al moneder sutirà un misstage “No disposes d’un sistema de
pagament vàlid per reservar”

Selecciona si carregaràs el moneder virtual per reservar o si vols adquirir un
abonament

4

www.reservaplay.com

En el menú Moneder virtual i Abonament podràs consultar el crèdit i abonaments
disponibles

5

www.reservaplay.com

Escollir sistema de pagament i afegir participants

En realitzar la reserva apareixeran 2 codis: codi usuari i codi reserva

Per accedir la pista:
codi d’usuari + ENTER + codi reserva(4 xifres) + ENTER
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A l’arribar a la pista, fins a (5 minuts, temps per defecte) abans de l’hora en punt que
s’ha fet la reserva, es pot introduir el número d’usuari i el codi obtingut en la pàgina
web.
Si el número d’usuari i el codi és correcte, llavors els panys elèctrics de les portes
quedaran lliures, permeten obrir les portes tantes vegades com sigui necessari. Les
portes es tancaran soles mitjançant les molles existents.
Quan falten (5 minuts, temps per defecte) per a l’hora en punt per la finalització
del temps de lloguer de la pista, sonarà una alarma, durant (5 segons, temps per
defecte).
Quan s’arribi a l’hora en punt per la finalització del temps del lloguer de la pista,
sonarà un alarma durant (20 segons, temps per defecte), indicant la fi del temps de
lloguer, i durant (10 segons més, temps per defecte), encara continuaran lliures els
panys elèctrics de les portes per a poder sortit de la pista.
Després de l’alarma de fi de lloguer i el marge de temps, les portes quedaran
tancades mitjançant els panys elèctrics. Si llavors, premem el polsador col·locat
en l’interior de la pista, durant (10 segons, temps per defecte), els panys elèctrics
tornen a quedar lliures, permeten sortir de la pista de pàdel.
Si al començar a jugar o mentrestant estem jugant, no hi ha prou llum natural,
automàticament s’activaran les llumeneres de la pista de pàdel.
Les portes de la pista de pàdel, mentrestant duri el lloguer, es podran obrir tantes
vegades com faci falta, però les mateixes no poden estar obertes més de (60 segons,
temps per defecte).
Si les llumeneres estan activades, al finalitzar el temps de lloguer, les mateixes
continuaran activades durant (10 minuts més, temps per defecte).
Si la pista està llogada i hi ha els jugadors a dins jugant, i els nous jugadors, que han
llogat la pista per jugar, introdueixen el número d’usuari i el codi obtingut abans no
finalitzi el temps de lloguer anterior, Això no servirà de res, han d’esperar a que finalitzi
el temps de lloguer anterior, per introduir el nou usuari i codi corresponent al seu
lloguer.
Per accedir la pista:
codi d’usuari + ENTER +
codi reserva(4 xifres) + ENTER
Ent
Del
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Per a més
informació:
contacti amb
el seu club
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