
APP 

Disposa de botons per consultar

en què consisteix el repte i els

cims proposats. 

 

Un botó per consultar el bloc de

Cegesquí amb totes les entrades

de les diverses ascensions. 

 

I botons per registrar cada

ascensió: 

 

Un per accedir a omplir el

formulari. 

 

I un altre per enviar el correu

amb la crònica i fotos de

l'ascensió, tot centralitzat en una

única aplicació. 

Instruccions per a instal·lar-la en Android:  

 

*Pas 1 

Obrir el següent enllaç al mòbil: 

 

 

  

*Pas 2 

Tocar "Iniciar" . S'obrirà un quadre de diàleg

per a descarregar un arxiu .apk al vostre

dispositiu. Toqueu  Acceptar o Descarrgar 

 

*Pas 3 

Obrir l'arxiu .apk descarregat i tocar

'Instal·lar' 

(Tenir present que si no heu habilitat '

Fonts desconegudes ', apareixerà un

quadre de diàleg que demanarà habilitar-

les. Aneu a la configuració i habiliteu-les). 

 

*Pas 4* 

Una cop l'aplicació està instal·lada es pot

eliminar l'arxiu .apk descarregat

anteriorment, ja que no cal per res més. 

Hem habilitat una app pel mòbil

des de la que es podrà efectuar

de manera molt senzilla

l'actualització dels cims assolits,  

https://essnappy.appypie.com/index/ap

p-download/appId/d7c15d824831 

https://essnappy.appypie.com/index/app-download/appId/d7c15d824831


APP 

Disposa de botons per consultar

en què consisteix el repte i els

cims proposats. 

 

Un botó per consultar el bloc de

Cegesquí amb totes les entrades

de les diverses ascensions. 

 

I botons per registrar cada

ascensió: 

 

Un per accedir a omplir el

formulari. 

 

I un altre per enviar el correu

amb la crònica i fotos de

l'ascensió, tot centralitzat en una

única aplicació. 

Instruccions per a instal·lar-la en Iphone:  

 

 

*Pas 1 

Obrir el següent enllaç al mòbil: 

 

 

  

 

*Pas 2 

Tocar "Iniciar" . S'obrirà un quadre de diàleg

que diu "http://snappy.appypie.com vol 

instal·lar l'aplicació 

 

 

*Pas 3 

Tocar "Instal·lar" i l'aplicació s'instal·larà al

dispositiu iOS 

 

 

*Pas 4* 

Obrir l'aplicació. Rebreu el missatge

d'alerta  "Desenvolupador d'empresa no

confiable" , Toqueu Cancel·lar i seguiu

aquestes instruccions:  

(a) Aneu a Configuració> General> Perfils o

Perfils i Administració de dispositius  

(b) Veureu un perfil - ONS Interactive

Solutions , a 'Enterprise App' . Toqueu el

perfil  

(c) Apareixerà un quadre diàleg Trust

'iPhone Distribution - Aplicacions de ONS

Interactive Apps a aquest iPhone . Toqueu

'Confiar' per establir la confiança d'aquest

desenvolupador i prvar l'aplicació.  

https://essnappy.appypie.com/index/ap

p-download/appId/d7c15d824831 

https://essnappy.appypie.com/index/app-download/appId/d7c15d824831

