
Accés al menú Establiments

Entrar en la web 

https://ibonsigualada.cat/ i fer click a la 

opció “Login establiments adherits” de la 

part superior dreta.

Pot accedir a la URL des de qualsevol 

telèfon mòbil, tableta o ordinador amb 

connexió a dades, l’aplicació de 

bescanvi esta optimitzada per a telèfons 
mòbils.

https://ibonsigualada.cat/


Introduir les dades que ha rebut en el mail d’acceptació de la adhesió

del establiment, Canal, Terminal, Usuari y Clau. El primer cop que

s’entra requereix totes les dades, en les propers accessos només
requerirà la clau.

Si vol pot canviar la clau per una que li sigui mes fàcil de recordar

En cas de canviar de clau el sistema la guarda encriptada, si no la recorden 

hauran de demanar un nou canvi de clau per telèfon

Contacte i assistència a establiments:

soporte@bonoconsumo.es o al telèfon 662 86 22 27

 



En la web de bescanvi te 2 opcions:

Informe de Vals: Accés a informes per consultar els Vals que ha bescanviat, pot realitzar la consulta entre
Dates per pantalla i també descarregar un fitxer excel amb els Vals bescanviats per tal de quadrar la caixa diària
i comprovar les liquidacions rebudes.

Estableix de quina data a quina data vol consultar els vals bescanviats, si ho deixa en blanc sortiran les operacions
Des de l’inici fins al dia de la consulta.

Informe de error de sessió caducada (en cas que surti aquest error, te que tornar a entrar a login establiments ja que la sessió ha caducat per inactivitat)



En la pantalla de lectura de codis te la opció de canviar de càmera del mòbil, pot activar 
La davantera o la del darrera, activi la que li sigui mes còmode  per tal de llegir els codis.

En el menú superior indicat amb tres ratlles te la opció de introduir el codi manualment,
Per activar la introducció manual premi abans les fletxes de l’esquerra.

Un cop s’activa la càmera del mòbil pot presentar el codi a llegir de forma 
que quedi completament enquadrat i mantenir-lo quiet fins que 
l’aplicació el pugui llegir. 

Quan l’aplicació llegeix correctament el codi s’emet un senyal sonor

Bescanviar Vals: activa la càmera del mòbil per tal de llegir el codi QR dels Vals.

En la opció bescanviar Vals, prémer Escanejar codi, s’activa la càmera



Tipus de Vals

El nom del titular sortirà en el moment del bescanvi.

En cas que el codi estigui deteriorat i no es llegeixi es 
pot introduir de forma manual

Model Passbook o Passwallet



Opcions de lectura

CODI CORRECTE
Acceptem el VAL

CODI JA BESCANVIAT
NO acceptem VAL Podem prémer la opció +Info

per veure quin dia, a quina hora i en quin 
establiment ja s’ha bescanviat.
(Comprovar que no l’heu llegit 2 cops vosaltres mateixos)



Opcions de lectura

El Val ha esta anul·lat o re imprès
NO ACCEPTEM EL VAL

Aquest codi no ha estat generat per el sistema, podria ser fraudulent
NO ACCEPTEM EL VAL



Es pot introduir el Val manualment mitjançant la opció 
“Introducció manual”. Es pot validar 1 Val o varis en la 
mateixa operació:

Quan hem acabat d'introduir tots els Vals, premem en 
“Incloure rebut”, el podem escanejar amb la càmera o pujant 
una imatge, foto o pdf:

En el cas de pujar una imatge, foto o pdf, podem seleccionar-la del 
nostre dispositiu:

Si hem seleccionat l'arxiu correcte, hem de prémer “Continuar”. 
De lo contrari, hem de prémer “Recarregar rebut” per tornar a fer-
ho:

Es important que en la foto del rebut es vegin 
les dades de forma clara ja que hi ha un 
procés de validació dels Vals, i si la foto no te 
la qualitat necessària per aquesta verificació, 
el bescanvi del Val pot ser rebutjat. En tot 
moment es pot cancel·lar l’operació en curs, 
prement el botó “Cancel·lar”. Un cop validada 
una operació, no es pot anular o modificar.


