
TECNOVISAT 5



Seguint amb la transformació digital que impulsa el Col·legi, 
t’informem que el proper 19 de març es llançarà una nova 
versió de Tecnovisat



- S’adapta a tots els dispositius  (mòbil, tauleta o 
ordinador) amb accés a la signatura digital

- Per utilitzar la signatura digital a un mòbil o tauleta, es 
pot importar amb la APP Cliente movil@firma

- A través d’aquesta APP es pot signar digitalment un PDF



- Si disposeu de la signatura digital en software, només cal passar-la al dispositiu mitjançant un 
correu electrònic o bé connectant el dispositiu al PC on estigui instal·lada.

- Cal obrir la APP i fer “importar certificado”
- Per al sistema iOS, cal fer aquesta importació des de Itunes
- Els exemples següents corresponen a sistema Android:



- Cal seleccionar el certificat i fer clic en Instal·la



- Per signar digitalment un PDF, cal clicar des de l’APP 
a signar fitxer i buscar el fitxer al directori 
corresponent.

- Un cop signat,  l’arxiu es guarda automàticament a 
la mateixa carpeta 

- Un cop signat l’arxiu, ja es podrà adjuntar a 
Tecnovisat.



- Més millores de Tecnovisat:

- Nou disseny amb una navegació més àgil i intuïtiva amb 
menor temps de resposta i els botons de guardar i sol·licitar 
procés sempre visibles.

- Millora de la base de dades de clients i destins propis, 
permetent guardar les dades des del mateix procés de 
creació del visat/rvd



- Possibilitat de verificació de les dades de la documentació 
associada a un visat per part d’un tercer, com a garantia 
contra l’intrusisme professional i falsificació 
documental







Una altra novetat molt rellevant d’aquesta nova versió de Tecnovisat 
és la possibilitat d’adquirir el llibre d’incidències i el llibre 
d’ordres en format electrònic, gestionats a través de dues Apps 
disponibles per sistemes Android i iOS, que suposen un pas més en 
la gestió digital de la documentació del tècnic.



• Per als llibres d’incidències (com a substitució del llibre en format paper) possibilitat 
de fer anotacions mitjançant un sistema de geolocalització a l’obra.

• Realització d’actes i informes insitu amb incorporació d’imatges, signatura electrònica 
avançada (per reconeixement biomètric) i enviament de la documentació per correu 
electrònic a tots els agents de l’obra.

• Possibilitat de treballar sense connexió, facilitant la feina en zones de poca cobertura 
(soterranis, túnels, etc).

• Emmagatzematge segur i sincronització de la informació per anotacions, actes i 
informes.

• Enviament dels llibres electrònics al Col·legi una vegada finalitzada la intervenció

• Gran estalvi de temps i paper esdevenint a la vegada en una gran prova 
documental de cara a la seguretat en l’exercici de la professió
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