
PANYS ELECTRÒNICS

I ARA QUÈ?



La teua clau, El teu carnet UPV



I què he de fer jo ara?



1 Comprova que el teu carnet
no està caducat.r



Si està caducat què faig?
Hauràs de dirigir-te a l’Àrea de Comunicació de la UPV, allí trame-
ten les targetes UPV i la firma digital per als membres de la comu-
nitat universitària.

Es troba a l’Àgora, a l’Oficina d’Informació.



2 Activa el teu carnet

Totes les setmanes hauràs d’anar a un 
punt d’activació i passar el teu carnet, ja que 
els certificats dels carnets caduquen cada
7 dies.

Recorda-ho: Has d’activar-lo cada 7 dies

n



Hi ha diversos punts d’activació per l’ETSID.

I on es troben els punts 
d’activació?

- Al hall junt al punt d’informació (planta 0)
- Ala Sud junt a la porta d’accés a Direcció (planta 1)
- Ala Nord junt al laboratori Portitxol (planta 3)

són així



3 Obri una aula

Dirigix-te a una aula que tinga pany electrònic, passa el teu 
carnet per la part superior i observa l’indicador led.

repòs  autoritzat NO autoritzat

r



I com funciona la porta?
Usaràs el teu carnet com si es tractara d'una clau normal. Quan el 
passes per un pany en què estigues autoritzat/da, aquest canvia 
d'estat, és a dir, si estava obert passarà a estar tancat i si estava 
tancat passarà a estar obert.

Pel que el teu carnet no només obri portes, sinó que també les 
tanca si estan obertes.



I si tanquen mentre 
estic dins?
No et preocupes, els panys 
permeten sempre l'obertura des 
de l'interior.



I què pot fer el meu 
carnet UPV?
Amb el teu carnet UPV podràs accedir a 
qualsevol espai de l’ETSID amb pany 
electrònic si estàs autoritzat per a això. 



Aleshores podré entrar 
a qualsevol lloc?
NO. Amb el teu carnet UPV, podràs accedir a 
qualsevol espai de l’ETSID amb pany electrònic 
si estàs autoritzat per a això. 

Per exemple, el professorat podrà obrir qualse-
vol aula de l'Escola, però, d'altra banda, l'obertu-
ra de tallers i laboratoris, la realitzarà el tècnic 
responsable, donat el caràcter especial del ma-
terial docent que allí es troba.



Estic autoritzat/da?
Prova a obrir 

qualsevol aula
(que no siga taller 

ni laboratori)

Obri?

Sí

No

Perfecte, estàs 
en la llista de 

personal autoritzat 

Vares activar el teu 
carnet?

(recorda que cal activar el 
carnet setmanalment)

No

Passa el teu carnet per 
un punt d’activació

Sí
Revisa-ho:

Estàs segur/a que hauries de poder 
accedir a eixe espai?

El teu carnet no està caducat? 

Si ambdues respostes són SÍ, envia un 
correu explicant el que ocorre a:

infraestructuras@etsid.upv.es

Recorda indicar:
el teu nom d’usuari

 i el nom de l’espai on 
has intentat accedir



Es posaran panys electrònics en
totes les portes?
La intenció és anar substituint paulati-
nament tots els panys convencionals de 
l'ETSID, per panys electrònics, però 
aquesta tasca s'anirà portant a terme 
per fases.

Esperem que en un futur no molt llunyà 
puguem prescindir completament de les 
tedioses claus i les seues ingents 
còpies.


