La descàrrega de Ogeo People es pot realitzar de forma gratuïta
des de Google Play o Apple Store
Una vegada descarregada veureu aquesta icona al vostre mòbil
Si feu clic sobre ella ens apareixerà aquesta pantalla:
Inicialment Ogeo®People ens demana
que creem una alerta de l’entitat o
entitats que volem seguir.
Cal destacar que Ogeo®People engloba
ajuntaments,
associacions
i
en
definitiva tot el conjunt d’entitats que
per les seves característiques generen
informació d’interès per als usuaris.

Si feu clic sobre la campana accedireu a la pantalla que us permetrà crear les
alertes que vulgueu.

1

Feu clic sobre la icona.

2

Es mostren les diferents
entitats ordenades per
proximitat segons la
nostra ubicació.

3

Seleccioneu
l’entitat.
Indiqueu un nom (p.e.
Grup Lleida) i si voleu
afegiu una imatge.

A partir d’ara disposem d’una alerta, en el nostre exemple anomenada Grup
Lleida que ens permetrà informar-nos de tot el que succeeix a les entitats
Centre Excursiuonista de Lleida i Down Lleida.
En tot moment podreu crear, modificar o esborrar les vostres alertes fent clic
sobre la icona Alertes ubicada a la part inferior de la pantalla.

Accedint a la icona People es mostrarà la pantalla amb totes les entitats.
Podreu cercar-les escrivint el seu nom, o bé, es mostraran segons la seva
proximitat o per ordre alfabètic.

Al fer clic sobre una d’elles s’obre la fitxa
amb les seves dades.

Des de la mateixa fitxa, si encara no la
tenim, podrem afegir-la per tenir-la entre
les nostres alertes.

Al fer clic sobre Crear alerta sens
mostrarà la pantalla on podrem crear una
alerta nova, o bé, integrar-la a les nostres
alertes creades anteriorment. Aquesta
darrera utilitat ens permet agrupar en una
mateixa alerta tota la informació relativa a
una temàtica, organització, població, etc.
Així per exemple podem tenir l’alerta
Barcelona i en ella incloure totes les
entitats d’aquesta ciutat.

Al fer clic sobre Noticies sens mostrarà un pantalla on es recullen les darreres
noticies de tot el conjunt d’entitats que formen part de Ogeo®People. Funciona
com una finestra oberta on es van mostrant les diferents noticies generades per
les entitats

Seguint la mateixa lògica de l’aplicació, en tot moment podrem cercar una
noticia en concret indicant-ho al cercador, o bé, sens mostraran ordenades per
proximitat en relació amb la nostra ubicació o per data de publicació.
Per ampliar la informació només cal fer clic sobre la noticia escollida.

Accedint
a
Configuració
podrem
activar/desactivar el so de les alertes,
contactar amb l’empresa que ha dissenyat
l’aplicació, Globalia, i el cas de ser usuaris
registrats accedir a les Eines administratives,
que permeten obrir l’escriptori de l’entitat i
afegir una nova noticia o eliminar-la. Aquesta
opció es molt útil, doncs permet a les entitats
informar des del mateix mòbil i donar així la
noticia al moment.

Per accedir al panell de noticies caldrà
indicar el nostre nom d’Usuari i la
Contrasenya.
Si ens hem identificat correctament
tindrem accés al panell de gestió de
noticies.

Ogeo®People ofereix als usuaris registrats
l’opció d’enviar missatges breus i de format
ràpid, per identificar si tenim activa aquesta
opció, un cop registrats veurem aquesta
icona
a la part superior de la pantalla.
Fent clic sobre ella accedirem a la pantalla
per l’enviament dels missatges breus.

