JA TENS EL NOU
CARNET DIGITAL
DE FANOC?
DES DE JULIOL DE 2017 S’HA
IMPLEMENTAT EL NOU CARNET
DE SOCI DE FANOC EN FORMAT
DIGITALQUE ES POT MOSTRAR
A TRAVÉS DEL MÒBIL.

Aplicació PassWallet
(Android) i Wallet (Iphone)
Zona d’usuari

A FANOC hem renovat la web d’accés a
la base de dades de cada família per a
què pugueu actualitzar o modificar les
vostres dades personals. Des de la vostra
zona d’usuari també podeu obtenir
el carnet de soci digital de FANOC
que heu de descarregar en el mòbil
(smartphone).
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”. 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.
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Com descarregar
el carnet digital?

El carnet digital substitueix
al carnet de plàstic anterior i el
podeu utilitzar a través del mòbil
en els establiments i comerços que
col·laboren amb FANOC i formen
part del Pla+Família. Abans que el
vostre carnet caduqui, us enviarem
un recordatori per correu electrònic
amb l’enllaç per a accedir al
vostre espai personal de soci
i fer la descàrrega del carnet. Per
això és important que tinguem
els vostres correus electrònics
actualitzats.
Igualment, si no rebeu aquest
e-mail, no trobeu el carnet digital
en el mòbil o el voleu tenir abans
que es caduqui, sempre podeu
descarregar el carnet digital accedint
directament des de la vostra zona
d’usuari.

Per a poder descarregar el carnet
digital és imprescindible disposar
de l’aplicació PassWallet pel sistema
android i Wallet pel sistema IOS
(Iphone) i ha d’estar prèviament
instal·lada en el mòbil. Aquesta app
té diverses funcions com decarregar
bitllets d’avió, entrades a espectacles,
etc. En els mòbils Iphone aquesta app
ja ve de sèrie, en canvi a la majoria de
mòbils android s’ha de descarregar
gratis a través de playstore (a part
de l’app PassWallet també trobeu
altres apps com Pass2U, etc., totes
elles són vàlides mentres que
permetin emmagatzemar i mostrar
arxius pkpass).
Un cop disposeu
de l’aplicació,
el carnet es
descarregarà
automàticament
a l’aplicació.
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ÉS IMPORTANT QUE A FANOC TINGUEM
ELS VOSTRES CORREUS ELECTRÒNICS
ACTUALITZATS I QUE NO US ENTRIN
ELS NOSTRES MISSATGES A LA SAFATA
DE SPAM O CORREU BROSSA.
En el carnet digital apareix a l’apartat d’informació
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 dins la
zona d’usuari i descarregar-se’l en el seu mòbil.
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