RESUM DE PASSOS
1.- Navegar a la web d’Ampasoft per iniciar el procés de recuperació de contrasenya.
2.- Introduir el vostre correu electrònic personal al qual està vinculat el compte d’Ampasoft.
3.- Revisar la bústia del vostre correu i activar el procés de canvi de contrasenya des de
l’enllaç en el correu electrònic d’Ampasoft, amb assumpte: Usuari AMPASOFT. Accés a la
teva informació de l’AMPA.
4.- Introduir la nova contrasenya personal (secreta i intransferible).
5.- Accedir a l’aplicatiu web amb la nova contrasenya.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Navegar a la web d’Ampasoft per iniciar el procés de recuperació de
contrasenya
Navegueu a la pàgina de login de l’aplicació d’Amapasoft de l’AMPA La Flama, a la següent
adreça electrònica: https://ampaflama.ampasoft.net/login_ampasoft
Pitgeu el botó “Recuperar contrasenya”.

2.- Introduir el vostre correu electrònic personal al qual està vinculat el compte
d’Ampasoft
Introduïu l’adreça de correu electrònic vinculada al vostre compte d’Ampasoft. És la mateixa
adreça de correu que vàreu utilitzar per omplir la butlleta d’inscripció com a soci de l’AMPA.
Pitgeu el botó “Enviar”.

3.- Revisar la bústia del vostre correu i activar el procés de canvi de
contrasenya des de l’enllaç en el correu electrònic d’Ampasoft, amb
assumpte: Usuari AMPASOFT. Accés a la teva informació de l’AMPA
En aquest moment, s’envia un correu electrònic amb les instruccions per recuperar la
contrasenya del compte a l’adreça indicada en el pas anterior.
Reviseu la bústia de correu, sobretot la carpeta de correu brossa (Spam).
En el cos del correu trobareu un enllaç, vàlid durant 24 hores, en el qual heu de pitjar per
continuar amb el procés de recuperació de contrasenya.

4.- Introduir la nova contrasenya personal (secreta i intransferible)
En aquesta pàgina cal introduir dues vegades la nova contrasenya que voleu definir pel
vostre compte d’usuari. Aquesta contrasenya és personal, intransferible i única per al vostre
compte d’Ampasoft.
Quan introduïu la contrasenya, pitgeu el botó de “Canviar contrasenya”, sortirà un
missatge anunciant que el canvi s’ha efectuat correctament i sereu redirigits a la pàgina
d’accés de l’aplicació.

5.- Accedir a l’aplicatiu web amb la nova contrasenya
Ara ja podeu accedir amb les noves dades a l’aplicació d’Ampasoft.
Les dades per accedir al vostre espai d’usuari de l'aplicació d’Ampasoft són:
● Adreça: https://ampaflama.ampasoft.net/login_ampasoft
● Usuari: El correu electrònic en el qual heu rebut el correu d’activació.
● Contrasenya: La introduïda en el pas anterior.

