www.llibrestext.com


A través d’aquesta web podreu:
 Pagar

la quota de l’AFA
 Comprar els llibres NOUS que necessiten els vostres fills
pel curs vinent
 Comprar roba escolar i embolcall
 Encarregar el regal de l’AFA.


Recordeu que la quota dels llibres socialitzats és un
càrrec de l’escola.

Procés per a la compra de llibres


Aquests són els passos a seguir per fer la comanda de llibres:


Enregistrar-se com a usuari



Fer la compra pel primer fill










Quota AFA
Llibres
Roba escolar
Embolcall
Regal AFA
 Confirmar la compra



Si volem afegir fills a la compra, “He de fer una altra reserva” i repetir el
procés anterior.



En acabar “Finalitzar la comanda”.



Escollir el mètode de pagament:


Targeta visa (recomanat)  Ens envia a la passarel·la del banc



Compte corrent  Fi del procés dins la web. Cal que fem la transferència i esperar un
e-mail de confirmació de la comercial per assegurar que la comanda és correcta.

A continuació podreu seguir cada pas amb detall

1) www.llibrestext.com

2) Entreu a l’apartat Alumnes

3) Indiqueu el número de centre 191680

4) Primer cal generar un nou usuari (si
encara no el tenim). Cliqueu “Nou usuari”

5) Proporcioneu les dades personals de
contacte
6) Cliqueu “Crear el vostre compte”

7) Feu la comanda pel primer fill:
- Nom d’alumne
- Curs que farà l’any vinent
- Grup: deixeu-ho en blanc
8) Cliqueu “Alta nova reserva”

Apareixen tots els productes relacionats amb el curs del fill.
9) El primer bloc correspon a la quota de l’AFA. Cal triar una
de les opcions:
- Pel primer fill “QUOTA AFA 1 fill...” 30 €
- Pels següents, la resta d’opcions a 5€

Quan cliqueu quota de l’AFA, tindreu accés a descomptes.
Si voleu veure els nous preus mentre feu la compra, cliqueu
“Confirmar compra” i s’actualitzaran. Podreu seguir amb la
comanda.

QUOTA

LLIBRES

ROBA ESCOLAR
10) Segon bloc són els llibres del curs que farà el nostre fill.
- Seleccionar els llibres que vulguem comprar.
- Quan s’ha d’escollir entre un dels llibres, com en el cas d’anglès, a OBSERVACIONS
indica “A TRIAR”, només n’hem de seleccionar un dels dos.
11) Després ve tota la roba escolar, per talles, i l’embolcall. Seleccionar tot el que vulgueu
encarregar. Si voleu dues peces de roba haureu de fer dues comandes diferents

REGAL AFA

12) A la part final de la pantalla, hi ha els costos de
gestió i manipulació (fixes) i a sota, el REGAL A
SOCIS que cal triar.
13) Seleccioneu la talla que voleu. La samarreta no
té cost per als socis
14) Seguiu amb “Confirmar compra”

15) Comproveu la cistella d’aquest alumne
per revisar que tot sigui correcte
16) Cliqueu “He de fer una altra reserva” si
hem d’afegir més fills o bé cliqueu
“Finalitzar compra”

18) Un cop finalitzada la compra podreu
revisar tot el que s’ha posat a la cistella,
modificar el que calgui i, finalment,
19) Cliqueu “Finalitzar compra”

20) Resum de la compra per alumne
21) Seleccioneu mètode de pagament
-Si escolliu targeta (opció recomanada), se us derivarà a la
plataforma del banc per fer el pagament
-Si escolliu l’opció de pagament per transferència, s’acaba el
procés. Heu d’anar al banc i fer l’operació. La comanda no
queda confirmada fins que no es rep el pagament. L’usuari ha
de rebre una notificació indicant que tot és correcte, que pot
demorar-se fins a 48h.
Fi de la comanda.

