COM MODIFICAR LA FUNCIÓ D'UNA PERSONA JA AFILIADA??
1.
2.

Entrar al programa d’afiliacions: escoltesiguies.cat/afiliats
Clicar a “Manteniment Afiliats” – La llista que apareix, un cop dins, és la dels caps en actiu.

3.

- En el cas de voler canviar la funció d’un/a cap d’una unitat a una altra o a intendent, cal que el busqueu de entre la llista i seleccionar-lo
prement a sobre del seu nom.
- En el cas de voler canviar la funció de un/a trucaire a intendent (haver enviat el DNS prèviament a la OTD, sinó el programa d’afiliacions
no us permetrà avançar) assegura’t que aquesta persona té el seu número de DNI entrat al seu perfil, si no és així, entra’l! Un cop hagis
revisat/afegit el DNI torna a la llista inicial de trucaires i selecciona la persona a la que vols canviar-li la funció.
(si a la columna ‘EstatDNS’ hi apareix el número ‘1’, significa que podràs canviar la funció d’aquella persona sense problema. Si pel contrari,
no apareix, significa que encara no té el DNS entrat i que cal enviar-lo a la OTD primer – comprovar 2)

4.

Un cop seleccionada la persona, has de clicar sobre el botó ‘Funcions’:

5.

S’obrirà una finestra més petita on podràs visualitzar totes les funcions d’aquella persona.
Per afegir-li la nova funció NO SELECCIONEU UNITAT, aneu directament a ROL i seleccioneu el nou rol que li voleu donar:
exemple: afiliem a un truc com a intendent del 2 al 15 de juliol (sense que desaparegui la seva funció de Truc):

6.

Marquem el Rol d’ ‘INTENDENT’ i la data d’inici: 02/07/2018, i fem clic a ‘AFEGIR’.
Veurem com apareix una línia nova amb la funció que acabem de posar-li a la persona. Fem Clic sobre la línia de la funció que acabem de
donar d’alta i marquem la data de fi (és l’únic espai que ens permetrà omplir): 15/07/2018 i fem clic a ‘MODIFICAR’ (no a ‘afegir’ com
abans).
D’aquesta manera, la persona ja queda afiliada, durant les dates en que es realitza la activitat, amb la nova funció.

