NOTA INFORMATIVA MEET MANAGER
Com sabeu, des de l’1 de gener la RFEN ha posat en marxa el PORTAL LEVERADE,
és la plataforma de gestió de llicències federatives i inscripcions en competicions,
entre d'altres, per a totes les federacions i clubs. Al mateix temps s’ha integrat amb
l'aplicació MEET MANAGER, utilitzada per a la gestió de les competicions de natació i
que actualment està en procés d'integració entre ambdues aplicacions per l’intercanvi
de dades.
Recordeu que a partir d’aquesta data per al PROGRAMA PISCINA ja no existiran els
connectors de recollida d'inscripcions ni tampoc es disposarà d’un connector per
importar resultats al PORTAL LEVERADE. Això vol dir que cal fer servir l’aplicació
MEET MANAGER per organitzar i gestionar competicions de natació.
Com ja us vàrem informar, per al programari MEET MANAGER necessiteu disposar
de la seva llicència d’ús indefinida (250 euros + iva), per fer la seva adquisició us heu
de posar en contacte amb RFEN (rfen@rfen.es José Manuel Almarza)
Els clubs que disposin de la llicència d’ús, durant les properes setmanes les millores i
funcionalitats en el programa de gestió de la natació seran continus. Per poder
optimitzar aquest procés i que les incidències siguin les menys possibles, us deixem
aquí l'enllaç a la pàgina oficial de MEET MANAGER:
• https://wiki.swimrankings.net/index.php/Meet_Manager:Installation
En l'epígraf "Downloads" trobareu sempre l'última versió disponible. És important que
descarregueu sempre l'última versió que aparegui en aquest enllaç, encara que el
programa internament us digui que teniu instal·lada l'última versió. És d'esperar que
durant les properes setmanes s'actualitzi amb certa regularitat la versió a utilitzar de
MEET MANAGER.
És important que els problemes que detecteu durant aquest període ho comuniqueu
entrant en el xat (a baix a la dreta de la finestra), perquè MEET MANAGER i/o
LEVERADE puguin esmenar-ho en el menor temps possible.

Aquests són els articles relacionats amb la gestió de competicions de tipus
esdeveniments (natació) que et recomanem revisar per poder treure el màxim partit a
la plataforma (LEVERADE). Si milloraries l'explicació d'algun d'ells ens ho dius pel xat
directament:
• Crear competicions de tipus esdeveniments (natació artística i natació)
https://help.leverade.com/configura-tu-competicion/configurar-y-gestionarcompeticiones-de-natacion
• Gestionar competicions de natació
https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/9399/Manual%20b%C3%A
0sic%20Meet%20Manager%20:%20Gestionar%20competicions/pdf
• Inscripció a competicions de tipus esdeveniments per clubs (natació artística i
natació)
http://help.leverade.com/gestion-de-participantes/como-realizar-inscripcionesa-una-competicion-de-tipo-eventos

