
Com reservar 
un espai amb 
Affluences ?

Per a reservar, res més fàcil: 3 clics 
en són prou.
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En la pàgina de la teua biblioteca,
selecciona l’espai desitjat i fes clic en
«reservar».

Reserva ingressant la teua adreça de
correu electrònic i rebràs un correu per 
a confirmar la reserva. 

Confirma la reserva des del correu rebut 
(des de l’aplicació, aquesta operació 
només és necessària en fer la primera 
reserva).

Connecta’t des de l’aplicació mòbil
Affluences o en la web: 
www.reservation.affluences.com

En l’aplicació Affluences

En www.reservation.affluences.com



¿Per què no puc reservar amb la meua adreça 
personal?

Algunes biblioteques, especialment les universitàries, 
només permeten reserves amb adreces de correu 
electrònic que tinguen nom de domini que 
corresponguen al de la Universitat.

Vull cancel·lar la reserva, com ho faig?

Per a això, només has d’obrir el correu de confirmació 
que has rebut quan has fet la reserva i fer clic en 
«Cancel·lar la reserva»..

Per què no he rebut el correu de confirmació?

En el 99% dels casos, el problema és degut a un error 
en l’adreça de correu electrònic indicada, ja siga per 
un error d’escriptura o perquè l’adreça de correu 
electrònic no és vàlida.

Si no és així, verifica en els teus spams.

Per què es va cancel·lar la reserva? 

Hi ha 2 possibilitats:

O bé no has confirmat la reserva dins de les 2 hores 
següents a la sol·licitud, fent clic en l’enllaç «Confirmar 
la reserva» del correu de sol·licitud de confirmació que 
has rebut en la teua bústia de correu (si es va fer des 
del lloc de reserva o des de l’aplicació mòbil en el cas 
d’una primera reserva).

O bé, la reserva ha sigut cancel·lada per la biblioteca. 
En aquest cas, t’aconsellem que et poses en contacte 
amb el seu personal per a obtenir-hi més informació.

Les respostes a les teues preguntes.

Si no trobes resposta a la teua pregunta, posa’t en contacte amb la biblioteca!


