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ESPAI AMPA
Perﬁl
Deﬁnició de les dades de l’AMPA i logotip.
Històric de Juntes
Historial de les juntes directives de l’AMPA que es vagin succeint, amb les dades dels membres i comentaris.
Documentació
Repositori de documents d’interès privats o compartits amb altres usuaris de la plataforma. Estatus, GRPD, contractes amb proveïdors, projectes, circulars.
Assemblees i reunions
Seguiment de les assemblees i reunions de l’AMPA on es pot accedir a la convocatòria,
l’ordre del dia, l’acta, els acords establerts, comentaris, etc. De cada reunió. Permet un
accés instantani per a tots els usuaris.
Calendari
Calendari propi de l’usuari i compartit amb la resta d’usuaris.
Consulta d’exercicis anteriors
Consulta tota la informació d’anys anteriors per al que convingui.
Personal propi
Personal contractat per l’AMPA per a la consulta de les dades personals i econòmiques
resultants de la relació.
Missatgeria
Comunicació interna entre usuaris registrats de la plataforma, tant els d’AMPAsoft (gestió)
com els de AMPAstore (famílies). Permet enviar correus electrònics d’avís a comptes de
correu externes. S’evita utilitzar comptes de correu personal als membres de la junta.

CONFIGURACIÓ
Importació i exportació de dades
Importa les dades massivament des d’un arxiu .csv predeterminat. Exporta qualsevol dada
del sistema conﬁgurant els ﬁltres que l’usuari determini a arxius de format .csv, .xls i .pdf.
Conﬁguració de quotes
Conﬁguració les quotes de soci en funció de la situació de la vostra AMPA. Preu per
alumne, preu per família independentment dels germans, preu per família en funció dels
germans, etc.
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Comptes bancaris
Introdueix tots els comptes bancaris que utilitza la vostra AMPA. Adequat a la normativa
SEPA.
Cursos i docents
Conﬁguració dels cursos que hi ha a l’escola i els seus docents per tal de tenir accés a les
seves dades personals i econòmiques si utilitzen algun servei de l’AMPA.
Usuaris AMPAsoft
Relació d’usuaris de la plataforma i deﬁnició dels seus rols d’accés (Què pot veure i editar
cada usuari).

ASSOCIATS
Alumnes
Dades personals dels alumnes. Inclou Nom, Cognoms, Data naixement, Foto, DNI, Curs,
CatSalut, Tutors legals, Família, Persones autoritzades, Serveis inscrits, Informació mèdica.
Pares/Mares/Tutors
Dades personals dels Pares, Mares i/o Tutors legals dels alumnes. Relació d’alumnes que
pertany al Pare, Mare o Tutor.
Famílies
Estament que vincula alumnes i Pares, Mares o Tutors per tal d’aconseguir totes les realitats possibles. El numero de soci i la part econòmica està vinculada a aquest estament.

SERVEIS
Personal
Personal extern que s’encarrega d’algun servei de l’AMPA: menjador, activitats, acollides,
excursions, etc.
Activitats
Gestió de les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA. Informació de l’hora, dies, tipus,
preu, monitors que la realitzen, alumnes inscrits, pares dels alumnes inscrits, etc.
Menjador
Gestió del menjador amb informació dels alumnes inscrits tot l’any, per dia puntual, preus,
monitors, etc.
Altres serveis
Gestió d’altres serveis com l’acollida matinal o tarda, excursions, celebracions, xandalls,
llibres de text, etc.
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ECONOMIA
Proveïdors
Relació dels proveïdors de l’AMPA amb l’estat econòmic de cadascun.
Cobraments
Gestió dels cobraments dels serveis oferts per l’AMPA i altres situacions d’entrada econòmica (subvencions, donacions, etc.). Generació de cobraments massius per transferència, rebut
o efectiu. Control dels cobraments pendents amb possibilitat de cobraments fraccionats.
Pagaments
Gestió dels pagaments pels serveis rebuts dels proveïdors i creditors. Control dels pagament
efectuats i pendents.
Moviments caixa
Moviments monetaris tant de cobraments com pagaments. Registre dels moviments que
afecten directament al cobrament o pagament al que pertany.
Remeses bancàries
Generació de remeses bancàries amb Norma19 per enviar al banc i executar diferents
cobraments amb un sol moviment de caixa. Control dels rebuts pagats, pendents i retornats.

COMPTABILITAT
Pressupostos
Confecció del pressupost comptable de l’exercici següent per a l’aprovació de la junta i
comparació amb el real a ﬁnal de curs.
Llibres comptables
Apunts automàtics al llibre diari i llibre major en funció dels conceptes dels moviments
econòmics que es realitzen.
Comptes anuals
Consulta del Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys.

PÀGINA WEB PÚBLICA
És la part de la plataforma visible per a tothom que accedeix a nomampa.ampasoft.net. Es veurà la
informació i el calendari que s’haurà deﬁnit des del mòdul de Pàgina Web dins AMPAsoft. També hi
haurà l’accés cap a AMPAsoft o AMPApartner depenent de l’usuari que hi accedeixi.
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Notícies
Publicar les notícies i informacions sense sortir d’AMPAsoft a la part pública de la plataforma, per tal que famílies i interessats estiguin al dia de totes les novetats de l’AMPA.
Calendari
Agenda amb els esdeveniments d’interès general de l’AMPA.
Galeria de fotos
Publicar els àlbums de fotos.
Formulari de contacte
Recepció dels missatges que enviïn les famílies o les persones que visiten el web

AMPA PARTNER
Espai dintre la pàgina web des d’on les famílies es poden comunicar amb l’AMPA a través del
mòdul de missatgeria. Accés a l’AMPAstore on els associats trobaran per una banda els productes
i serveis que la seva AMPA haurà publicat per a que efectuïn la inscripció i/o el pagament dels que
li interessin a la família (menjador, activitats extraescolars, celebracions, llibres de text, etc.) Facilitant així tant la feina de gestió a l’AMPA ja que tot quedarà registrat a AMPAsoft tal com si
s’hagués fet manualment com a les famílies, ja que no hauran d’omplir dades en fulls que s’han
de retornar a l’escola ni s’hauran de desplaçar al banc a realitzar pagaments.
Per altra banda, AMPAsoft publicarà articles d’interès de tot tipus atractius per a alumnes, pares,
mares, famílies, AMPAs, etc. L’AMPA tindrà dret a rebre un percentatge sobre les ventes d’articles
d’AMPAsoft que s’efectuïn a través de la seva AMPAstore. Serà un servei opcional, però molt recomanable per a que les AMPA disposin de fonts de ﬁnançament extres.

AMPA STORE
Usuaris
Gestió dels usuaris registrats (normalment pares/mares o tutors) a la part pública d’AMPAsoft per tal de pagar o comprar algun producte o servei de l’AMPA.
Articles
Publicació a la part privada del web de l’AMPA dels serveis o productes que han d’adquirir
els associats. Pot servir com a reserva si no es vol fer el pagament online.
Comandes
Gestió de les comandes de productes que posa a disposició l’AMPA per a les famílies.
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PACK BÀSIC

PACK PRO

PACK PRÉMIUM

Fins a 0,5 GB

Fins a 1 GB

Il·limitats

Il·limitats

Il·limitats

2

5

Il·limitats

Numero d'associats

Il·limitats

Il·limitats

Il·limitats

Alta alumnes, tutors i

Manual

Manual

Importació per cursos

2

Il·limitats

Il·limitats

1

1

2

Suport

On-line

On-line

On-line i telefònic

Formació online

1 sessió

2 sessions

5 sessions

Edició Perﬁl AMPA
Històric Juntes directives
Repositori documentació AMPA
Gestió d'assemblees i reunions
Gestió de personal de l'AMPA
Exportació de llistats
Deﬁnició de diferents quotes de soci
Comptes bancaris AMPA
Conﬁguració dels cursos
Gestió dels docents
Usuaris AMPAsoft
Deﬁnició rols Usuaris

Gestió alumnes, pares, mares i tutors
Gestió dels serveis
Preus diferents soci i no soci
Gestió dels monitors
Gestió proveïdors
Generar Remeses bancàries (SEPA)
Gestió Cobraments massius
Gestió Cobraments fraccionats
Gestió Pagaments
Apunts comptables automatitzats
Llibres comptables
Comptes anuals
Pàgina web
Botiga virtual
Calendari
Històric de cursos
Missatgeria interna i comunicació
Idioma
Compleix la GRPD
Servidor xifrat SSL
Software al núvol
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