
Manual d’ús de la plataforma
‘Reactivem Barcelona Live!



Com iniciar sessió per primera vegada? 

Un cop acreditat a la pàgina web de www.salocupacio.com, rebràs un email similar 
al que pots veure a la dreta de la pantalla amb un botó que et redigirà a la pàgina 
d’inici de sessió de la plataforma. 

Un cop a dins, una finestra com la que veus a continuació s’obrirà demanat-te que 
creïs una contrasenya pel teu compte/sessió.  

Nota : Si no veus aquest email a la teva bústia d’email, si us plau, comprova la teva safata de ‘Spam’. 

http://www.salocupacio.com/


Com accedir quan ja tinc un compte? 

Accedeix al teu compte /sessió http://bizbarcelonaocupacio.app.swapcard.com
Utilitza el mateix email que vas fer servir quan et vas registar al Saló de l’Ocupació/ BizBarcelona i la contrasenya que vas

crear per primera vegada quan vas entrar. 

Nota: Si no t’enrecordes de la teva contrasenya, fes click a ‘Send me a magic link’. Rebràs un email al teu correu per 
canviar la teva contrasenya. Si necessites ajuda, envia un email a support@swapcard.com

http://bizbarcelonaocupacio.app.swapcard.com/
mailto:support@swapcard.com


Com editar el teu perfil? (1/2)

Hi ha 2 maneres d’entrar al teu perfil:

● Fent click a ‘Mi perfil’ a la part
superior dreta de la pantalla.

● Fent click a ‘Edit’, situat a la part
esquerra de la pantalla al costat de la 
teva foto. 

Qualsevol de les dues opcions, et 
redireccionarà a les dades del teu perfil.  



Com editar el teu perfil? (2/2) 

Pe editar la informació del teu perfil, simplemente fes click 
a ‘EDITAR’ o ‘AÑADIR’  segons del tipus d’informació que 
vulguis editar. 

Aquesta és la informació que pots editar al teu perfil:

● Informació personal
● Biografia
● Social Media
● Detalls de contacte
● Empresa 



Com funciona l’agenda? 
La finestra d’agenda recull totes les sessions i activitats que té el saló. 
Pots guardar les que més t’interessin fent click a aquesta icone. 

Nota: Pots filtrar la teva recerca utilitzant els camps situats a la part 
esquerra de la pantalla. 

La finestra ‘La meva visita’ et permet veure la teva agenda 
personalitzada. Aquí podràs veure les sessions que t’interessen i les 
entitats marcades.  
També pots exportar tot el teu programa, fent click a ‘Exportar la 
meva agenda’  o ‘Descarregar PDF’.



Com veure els mostradors virtuals de les entitats?

A l’apartat Entitats i Empreses 
Col·laboradores, podràs accedir al 
llistat de mostradors virtuals, entrar 
als seus perfils i descarregar-ne la 
documentació que més t’interessi. 

També hi trobaràs les persones de 
contacte i un xat per enviar 
preguntes.

Igual que en cas de les sessions, 
pots guardar les entitats que siguin 
del teu interès clickant sobre la 
icona indicada.



Què hi pots trobar al perfil de cada entitat?



Com accedir a les sessions en streaming?

Hi ha 2 maneres d’accedir a les sessions en streaming: 

EVENT HOME
Des de la HOME del saló, fent click a ‘Sessions en 
streaming’. Aquest botó et rediccionarà a la sessió en 
directe d’aquell moment, o a la següent si no hi ha cap 
contingut retransmetent-se. 

MENÚ
Des del menú superior del saló on podràs veure la 
finestra de ‘Sessions en streaming’. Un cop aquí estaràs 
dins de totes les sessions que pots seguir de manera 
online. 



Com interactuar durant una sessió en directe? 

Gràcies a les ‘Converses en directe’ (Live Discussion), 
un cop dins de les sessions en directe podràs parlar 
amb altres visitants del saló o contestar a diferente fils
de preguntes o temes proposats. 

Pots reaccionar als missatges dels altres visitants o 
esborrar el teu missatge, fent click als tres punts al 
costat d’aquest. Totes les interaccions dels participants
s’ordenaran d’acord al número de ‘Likes’. 



Què és l’autoplay ?

La funció d’autoplay s’activarà 
de forma automática quan facis 
click al botó de ‘live agenda’. 

Aquesta funció facilita la 
visualització de les sessions en 
streaming ja que porta l’usuari 
d’una sessió a una altra quan la 
primera finalitza. 

Per desactivar-la, simplement 
fes click al botó de « Autoplay » 
a la part esquerra de la pantalla. 



Com fer contactes?
A la pàgina principal de l’esdeveniment, pots accedir al llistat de visitants i 
membres de les entitats col·laboradores fent click al botó de 
‘VISITANTS’. 

Gràcies a aquesta funció, pots contactar amb persones del teu interés a 
través de la plataforma.



Com fer una petició de contacte?

Per enviar una petició de contacte, has d’entrar al perfil de la 
persona que vols contactar (a través del llistat de participants, 
o el els perfils de ponents i entitats) i fer click a ‘SEND 
CONNECTION REQUEST’.  

T’aconsellem escriure un missatge primer abans d’enviar la 
petició de contacte per presentar-te i explicar la raó de la teva 
petició.  

Trobaràs tota les persones que has contactat durant 
l’esdeveniment  al botó de ‘La meva visita’, a l’apartat de ‘Mis 
contactos’. 



Com fer una reunió virtual? 

Per fer una reunió virtual, has de seleccionar una 
localització virtual quan fagis la petició de reunió. (Torna 
a mirar: Com fer una petició de contacte?)

Uns minuts abans de la reunió, ves al perfil de la 
persona amb la que tens la reunió i fes click al botó  
"Meeting call" per fer la video trucada (aquesta opció 
només estarà disponible si la reunió ha estat 
confirmada). 
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