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Manual d’instruccions



Acceptar permisos
La primera vegada que inicialitzem la app ens demanarà permís per a 
utilitzar la nostra localització. Li haurem de dir necessàriament que sí, 
si volem que l’aplicació funcioni, ja que els restaurants es troben 
mitjançant la geolocalització,
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Onboarding
La primera vegada que entrem, la app ens fa un onboarding de tres pantalles en les que ens mostra un petit 
resum del que trobarem a l’interior després d’haver-nos registrat i iniciat sessió. Simplement hem de saltar a la 
pantalla següent fins a finalitzar la introducció.
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Registre
Després del procés d’onboarding ens trobem amb la pàgina de 
registre. Cal registrar-se i iniciar sessió per a poder utilitzar aquesta 
aplicació.  
 
Únicament es demana nom, correu electrònic i contrasenya. 

La contrasenya ha de tenir al menys 6 caràcters.
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Login
Si ja tenim un usuari podem iniciar 
sessió introduïnt el nostre usuari i 
contrasenya. 

En cas d’haver oblidat la contrasenya 
podem anar a “he oblidat la 
contrasenya” i si s’omple el correu 
electrònic rebrem instruccions per a 
restablir-la.
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Llistat de 
restaurants
Quan entrem a l’aplicació el primer que 
veiem és el llistat de restaurants. 

Podem afegir restaurants al nostre 
llistat de favorits fent clic sobre la 
icona del cor. 

Sabem que un restaurant té el menú 
del dia actualitzat si veiem la icona 
verda del rellotge. En aquest cas 
podem entrar i fer una comanda (si no 
té el menú del dia actualitzat no es pot 
encarregar). 

Des d’aquí podem anar a la vista de 
mapa per veure on estan situats o 
podem anar a la fitxa de detall.
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Encarregar un menú
Per encarregar un menú s’ha de fer des de la pàgina de detall d’un 
restaurant. Si aquest té el menú del dia actualitzat, veurà el botó 
“encarregar menú” i al fer-hi clic s’obrirà la pantalla de comanda (dreta). 

En el primer camp de text cal detallar tots els camps del menú que es 
volen: primer, segon, postres i beguda. I si es demana més d’un menú, 
els plats de tots els menús. 

El camp de comentaris es per si es vol afegir alguna informació com ara 
al·lèrgies, intol·leràncies, punts de cocció, etc. 

Cal indicar el nombre de menús i la hora de recollida, que serà com a 
mínim posterior a la hora actual més 15 minuts perquè el restaurant 
tingui temps de preparar la comanda. 

En qualsevol moment es pot fer clic sobre el botó verd “Menú” per obrir 
el menú de manera emergent sense sortir de la pàgina.
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Revisar 
comanda
Al llistat de comandes (segona 
pestanya del menú) hi trobarem la 
comanda que acabem de crear. Si hi 
entrem en podem veure el detall i 
també la podem cancel·lar, tot i que 
hem de tenir en compte que si ho 
fem no podrem tornar enrere.
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Perfil
A la pàgina de perfil hi podem modificar la fotografia del avatar, ja sigui 
fent una foto amb la càmera com seleccionant-ne una de la galeria. 

També podem modificar les dades de perfil i la contrasenya. 

Finalment, podem donar d’alta un restaurant i des d’aquell moment 
passarem a ser usuaris Restaurant: podrem servir comandes, pero no 
realitzar-les a altres restaurants. 

Des de la pàgina de perfil també hi trobarem el botó per a tancar la 
sessió actual.

8



Crear restaurant
Per a crear el nostre restaurant, omplim totes les dades del formulari, 
ja que són totes obligatories. 

La localització del restaurant la podem assignar de dues maneres: si 
som al local, podem trobar la nostra posició actual. En cas contrari, 
podem seleccionar un punt del mapa. 

A continuació afegim la foto de portada del local, ben maca per a que 
vingui a veure’ns molta gent. 

Finalment afegim el valor que tindrà el menú del dia i guardem. A partir 
d’ara tindrem perfil de restaurant.
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Sense comandes
Si acabem de registrar el nostre restaurant, evidentment la llista de 
comandes estarà buida. I no podrem rebre cap comanda fins que no 
haguem actualitzat el menú del dia, cosa que farem a la pestanya de 
menú (segona pestanya).
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Nou menú
Per afegir el menú del dia és tan senzill com anar a la segona 
pestanya, seleccionar o fer una fotografía i prèmer el botó “Desar els 
canvis”. A partir d’aquest moment ja podem començar a rebre 
comandes.
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Llistat de comandes
El llistat de comandes es separa per dues pestanyes: actives i 
finalitzades. Com el propi nom indica, les comandes actives són les 
que estan vives: pendents o en procés. En canvi les finalitzades són 
comandes entregades o cancel·lades. 

Quan un client crea una comanda, es crea amb estat “en procés”. 
Nosaltres, el restaurant, quan les rebem les haurem de canviar a “en 
procés” per a confirmar que l’hem rebut i que l’anem a preparar. 

Això ho veurem al següent apartat.
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Gestió de comandes
Si una comanda està activa, es pot editar. En podem editar la hora de 
recollida si per exemple veiem que no podrem servir la comanda a 
temps, podem afegir algún comentari personalitzat intern que nomès 
veurem nosaltres i, finalment, en podem modificar l’estat.
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