
 
 

PRESENTAT EL NOU PROGRAMA 
APARTOT 

 
ARA A INTERNET 

 
Ahir, dia 17, a la Seu de Girona, es va 
presentar el nou programa APARTOT i ja hi 
podeu accedir des de l’OFICINA VIRTUAL 
o des del lloc web WWW.APARTOT.CAT 
 
 

Us animem a fer-hi una primera ullada. Durant els mesos de gener i febrer s’han previst 
jornades de presentació a les diferents comarques:  
 
29 de gener, a les 16 h a l’oficina de Palamós 
30 de gener, a les  16 h a l’oficina de Figueres 
6 de febrer, a les 16 h a l’oficina de Lloret de Mar 
12 de febrer, a les 16 h a l’oficina d’Olot 
26 de febrer, a les 16 h a la Seu de Girona  
 
Qui hi podrà accedir? 
Els usuaris de l’anterior programa AparTot amb contracte vigent de manteniment; és 
a dir, amb la quota de manteniment anual corresponent a 2019. L’accés podrà ser a 
través de l’OFICINA VIRTUAL o a través del lloc web www.apartot.cat, i caldrà tenir 
usuari i contrasenya. 
 
Què han de fer els usuaris amb contracte vigent de manteniment? 
 

1) Si es disposa d’accés a l’Oficina Virtual, dins l’Oficina Virtual hi trobaran la 
icona de l’AparTot que dona accés directament a l’aplicació. També hi poden 
accedir a través de www.apartot.cat, utilitzant el mateix usuari i contrasenya que 
a l’Oficina Virtual. 
 
2) Qui no disposi d’accés a l’Oficina Virtual, haurà de sol·licitar-ne l’alta fent 
arribar, al Centre Col·legial d’Informàtica (cci@aparellador.cat),la butlleta d’alta 
que es troba a l’apartat Oficina Virtual del web www.aparellador.cat 

 
Què han de fer els nous usuaris de l’AparTot, o els usuaris sense el contracte 
vigent de manteniment? 
 
Hauran d’adquirir el programa. Per fer-ho, caldrà sol·licitar-lo a qualsevol de les nostres 
oficines col·legials. 

 
Paral·lelament a la posada en marxa de l’AparTot a Internet, hem posat a la vostra 
disposició una actualització de l’anterior programa AparTot, en el grup de descàrregues 
de l'AparTot, de l'apartat del CCI - Centre Col·legial d’Informàtica del web, que permet 
el traspàs de proveïdors cap a l’Oficina Virtual. D’aquesta manera, es poden traspassar 
els clients, els tècnics, els contractistes i els proveïdors a l’Oficina Virtual, i així poder-
los disposar també dins l’AparTot d’Internet. 
 
Per a qualsevol dubte o consulta , us atendrà des del Centre Col·legial d’Informàtica en 
Xavier, al telèfon 972-211854 , extensió 2. 
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