
                                                      

Avantatges per al soci

                          

DINAMITZA EL TEU NEGOCI GRATUÏTAMENT* AMB 
TOTS ELS SOCIS DE PIMEC I ELS SEUS 

TREBALLADORS

Sabem la importància que té per als proveïdors accedir a empreses i 
consumidors d’una manera senzilla, eficient i efectiva per comunicar i 
canalitzar els seus productes.

T’ajudem a vendre més
Si ets soci de la patronal, el Portal de descomptes PIMEC t’ajuda a activar 
les vendes de la teva empresa, anunciant i promocionant els teus productes i 
serveis gratuïtament*.

Dinamitza el teu negoci
A través del Portal de descomptes PIMEC podràs donar a conèixer als 
consumidors els teus productes i serveis oferint condicions avantatjoses.

Disposes de productes i serveis excel·lents i estàs interessat a 
col·laborar amb nosaltres?

Vols fer arribar els teus productes a les empreses i als consumidors?

Vols augmentar les teves vendes i comunicar fàcilment els teus 
productes?

Quin cost té posar un anunci al Portal?

El cost de l’anunci és gratuït per als socis*
*Només et demanem 50€ anuals en concepte de maquetació, disseny i difusió de l’anunci. 

Si desitges rebre més informació, pots demanar-la al Departament d’Acords i 
Descomptes, al número de telèfon 93 496 45 00 o bé per correu electrònic a: 

acordsidescomptes@pimec.org



Avantatges per al soci

 Ara el primer VíaT gratuït i els següents a 
20€, només per als socis! 
Si ja tens les targetes Solred, t’oferim un nou producte amb un preu exclusiu per als 
socis que t’ajudarà a estalviar.

 El dispositiu Solred VÍA-T és un sistema de pagament electrònic innovador amb el 
qual podràs pagar als peatges sense necessitat d’aturar el teu vehicle

 Et beneficiaràs de vies exclusives de pagament per als usuaris de Solred VÍA-T

 S’ha acabat fer cues als peatges. Guanyaràs temps i comoditat

 Ja no caldrà que busquis la targeta ni les monedes quan arribis als peatges

 El dispositiu OBE té una validesa de 5 anys

 Rebràs el càrrec detallat a la mateixa factura de la teva targeta Solred

 Pagament en els pàrquings SABA amb el dispositiu Solred Vía-T 

Amb el dispositiu VÍA-T, cada vegada que utilitzis el sistema de pagament electrònic als 
peatges podràs acollir-te als programes de descomptes (Bonotac o Tac-consum) de 
les concessionàries ACESA o AUCAT.

*Promoció exclusiva per als socis:
o 1r dispositiu: gratuït
o 2n dispositiu i següents: 20€ 

Validesa per a 5 anys i sense quotes de manteniment1

Per tal de gaudir del teu sistema de pagament electrònic Solred Vía-T, només hauràs 
de tenir o demanar les Targetes Solred. Per aconseguir-les, emplena, amb lletres 
majúscules molt clares, el “Contrato de Adhesión al Sistema SOLRED VÍA-T” i envia-
ho a PIMEC (recorda que hauràs d’enviar dues còpies originals i signar i segellar cada 
full del contracte – inclòs el de les condicions generals). 

Trobaràs tota la documentació necessària per imprimir i emplenar al web de PIMEC, 
www.pimec.org

Per a més informació, truca al Departament d’Atenció al Soci, tel.: 93 496 45 00

Envia la documentació a:

PIMEC (Ref. Solred Vía-T)
C/ Viladomat, 174 
08015 Barcelona

1 Vàlid per a sol·licituds enviades fins al 31 de desembre de 2015.

  Comissió de l’1% de l’import total de la facturació.



        

 

 

REGISTRE HORARI 
GUIA RÀPIDA PER COMENÇAR A TREBALLAR 

ALTA EMPRESA 
1. Aneu a la web https://pimec.iaccesos.com 
2. Premeu el botó ALTA GRATUÏTA 
3. Confirmeu que sou socis de PIMEC i/o d’un gremi o associació de PIMEC 
4. Ompliu les dades del formulari d’alta. 
5. La persona responsable, rebrà un correu electrònic amb un link on podrà definir la seva 

contrasenya per accedir al servei com a “supervisor” 
CONFIGURACIÓ EMPRESA 
1. El supervisor accedeix a la zona privada indicant com a usuari el seu compte de correu electrònic 

i com a contrasenya la què ell mateix ha informat. 
2. Iaccesos permet configurar a partir de l’empresa, Centres de treball, Calendaris associats a cada 

centre de treball i també diferents horaris que els empleats puguin fer. També permet crear els 
empleats manualment o importar a través d’un fitxer Excel. 

3. Crear empleats: a mida que el supervisor va creant empleats, aquests rebran un correu 
electrònic amb un link on es podran definir la seva contrasenya per accedir al servei com a 
“empleats” 

Recomanacions: 

 El primer què ha de fer la persona supervisora és obrir i llegir el document “Guía 
Personalización” que trobarà en la web, “Menú, Guias y personalización” 

 Per poder iniciar l’activitat de registre horari, l’únic imprescindible és haver creat l’empresa i 
els empleats. 

 Si te dubtes o incidències, ha de fer ús de la opció AJUDA que trobarà de forma visible dins 
la zona privada. Totes les peticions seran ateses per ordre d’entrada.  

REGISTRAR MARCATGE 
El sistema permet als empleats registrar les entrades i sortides des de la mateixa web o a través 
de l’APP 
REGISTRAR MARCATGE des de la web. 
1. Aneu a la web https://pimec.iaccesos.com 
2. Informeu usuari i contrasenya (disponible la opció recordar contrasenya) 
3. Prémer el botó ENTRAR o SORTIR, segon sigui l’acció. El sistema avisa al usuari quin ha estat el 

seu darrer marcatge i si era d’entrada o de sortida. 
REGISTRAR MARCATGE des de l’APP 
Abans de res, l’empleat ha d’anar a la seva botiga d’aplicacions (Android o IOS), cercar l’APP 
iAccesos i descarregar l’APP. 
Al obrir per primera vegada, cal informar l’usuari (e.mail) i la contrasenya (el què l’usuari ha indicat 
en el procés d’alta) 
Fet això, cal tancar l’APP i tornar a entrar i directament ja podrà començar a treballar   

1. Obrir l’APP 
2. Prémer el botó ENTRAR o SORTIR, segon sigui l’acció. El sistema avisarà a l’usuari quin ha 

estat el seu darrer marcatge i si era d’entrada o de sortida. 
Més dubtes?  
Departament de Tecnologia i Innovació de PIMEC 
Email: registrehorari@pimec.net · Suport: https://isp.pimec.net/ 



GAUDEIX DEL TEU COTXE DE LLOGUER AMB RHODIUM
“EMPRESA EXCLUSIVA PER A SOCIS DE PIMEC”

Tarifes i condicions especials per a vehicles de lloguer per a PIMEC.
Pots consultar els preus i fer la teva reserva aquí: www.rhodiumcar.com/pimec

Truca a PIMEC, al telèfon 93 496 45 00 per a sol·licitar el codi d'accés

Requisits:
La reserva, contractació i pagament del servei aniran a càrrec del titular del descompte. Les condicions no són extensibles a familiars. En el moment de la contractació del servei es 
poden incloure conductors addicionals. En el taulell, el client ha d’acreditar-se com a titular del descompte ja sigui amb targeta de visita, capçalera de nòmina, targeta d’identificació o 
qualsevol altre document equivalent. Descompte aplicable únicament en reserves de vehicles amb recollida a Espanya.




