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Si encara no estàs registrat, ves a PERFIL i t’apareixerà la pantalla 

de registre. Introdueix el teu nom i cognoms, correu electrònic i 

telèfon i prem sobre CREA UN COMPTE. Aquestes dades només 

seran visibles per a tu.

Registra’t
PAS 01



Un cop a dins, a la mateixa pàgina de Perfil prem sobre el botó que 

diu Comença a vendre, és gratis!. S’obrirà una finestra de diàleg on 

cal escriure-hi el nom del negoci i prémer a Afegeix.

A continuació, prem sobre Establiments i al botó Afegeix un 

establiment.

Puja una fotografia del teu establiment, omple els camps que hi 

trobaràs i selecciona les opcions que corresponguin de preparació, 

recollida i/o entrega i formes de pagament. 

Enhorabona! El teu establiment està donat d’alta i ja pots 

començar a entrar productes! 

Afegeix l’establiment
PAS 02



Continuem dins del Perfil. Selecciona l’opció Categories sota 

l’establiment que acabes de crear. Introdueix totes les categories 

(famílies de productes) del teu negoci. 

Afegeix les categories
PAS 03



També dins del Perfil, selecciona l’opció Productes, i, tot seguit a 

Afegeix un producte. 

Puja una fotografia (opcional, però recomanat), selecciona la 

categoria a la qual pertany el producte i introdueix les dades 

sol·licitades. Hauràs d’indicar el preu per unitat de venda (unitat, 

ració, grams, litres…), la unitat de compra mínima i el múltiple de 

venda.

Si tens més d’un establiment, no oblidis activar en quins 

establiments està disponible aquest producte.

Producte

Unitat de venda

Compra mínima

Múltiple de venda

EXEMPLE 01 EXEMPLE 02

Samarreta

unitat

1

1

Pernil cuit

Kg

100 grams

50 grams

Afegeix els productes
PAS 04



Quan rebis una nova compra es mostrarà una notificació a la 

pantalla del teu dispositiu. Entra a l’aplicació i ves al punt de menú 

Compres. En aquesta pantalla es mostren totes les compres 

rebudes amb el seu estat.

Els estats que hi ha per compres que el tipus d’entrega és

Recollida al local són:

Gestió de compres (A) 
PAS 05

Pendent → Preparada → Entregada

Els estats que hi ha per compres que el tipus d’entrega és

Entrega a domicili són:

A més a més, en tots dos casos una compra es pot cancel·lar.

Pendent → Preparada → Enviada



Quan s’entra a la fitxa d’una compra pendent, a part de veure’n els 

detalls, per tal de passar-la a l’estat ‘preparada’, cal marcar amb un 

tic verd els productes disponibles i amb una x els que no ho 

estiguin. No oblidis consultar les observacions que el client hagi 

pogut deixar. Quan marquis la compra com a preparada el client 

rebrà una notificació.

Per les compres que el preu dels productes depengui del pes es 

mostrarà una pantalla des d’on caldrà indicar-hi el preu final de la 

compra.

Per tal d’organitzar bé les compres, un cop aquestes estiguin 

entregades o enviades cal canviar-hi l’estat de la mateixa manera.

Si durant el procés necessites contactar amb el client, podràs veure 

el seu nom a la capçalera i el podràs trucar mitjançant el botó que 

hi ha a dalt a la dreta dins la fitxa de la compra.

Gestió de compres (B) 
PAS 05



PAS 05

Una iniciativa de

ENCARA TENS DUBTES?
CONTACTA'NS

ajuda@lacompra.com!


