


• Plataforma multilingüe 

• Capacitat d’associació 

d’entrenadors amb clubs o 

entrenadors amb federació 

• Equip 
o Gestió de múltiples equips amb la 

informació dels jugadors i l’equip 

tècnic 

o Camps de dades personalitzables 

per als jugadors 

• Planificacions 
o Definició en arbres dinàmics dels 

objectius de treball. 

• Partits 
o Partits de 

lliga/amistosos/competició. 

o Elaboració de partits des de 

plantilles rivals 

o Dades de partit orientades a 

preparar i prendre notes dels 

jugadors/equip rival i a controlar els 

exercicis/sistemes de joc i vídeos 

relacionats amb el partit. 

o Control de sortides i històric de 

períodes jugats per jugador en 

competicions amb reglament fix, 

amb la possibilitat de personalitzar 

el reglament. 

FITXA TÈCNICA 



• Entrenaments 
o Control dels jugadors assistents, 

amb anàlisi històric de motius i 

notes de cada absència. 

o Relació de l’entrenament amb 

objectius de treball de les 

planificacions pròpies o associades. 

Visualització temporal de les 

càrregues de treball dels objectius. 

o Afegit/creació de tasques pròpies o 

dels associats: Exercicis, Sistemes 

de joc, Estiraments, Sèries i Aigua. 

o Control de temps de cada tasca i de 

l’entrenament. 

• Exercicis i Sistemes de joc 
o Filtrat segons diversos paràmetres 

o Suport d’animacions amb Pissarra 

2D i enllaços de vídeo 

• Pissarra 2D 
o Creació de les animacions i les 

traces simplement reproduint els 

moviments 

o Reproducció de moviments 

paral·lels i correcció ràpida de 

trajectòries 

o Partició dels moviment en diverses 

imatges per a no acumular traces 
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• Vídeo 
o Càrrega de vídeos locals o enllaços 

de xarxa 

o Anàlisi de vídeos amb sistema de 

captació d’events basats en 

plantilles amb categories i 

descriptors personalitzables. 

o Associació de pissarra i/o notes als 

events, Visualització al reproductor. 

o Creació de seqüències amb 

múltiples events i reproducció 

ràpida. 

o Visualització temporal dels events i 

exportació a .XLS 

• Calendari 
o Visualització i creació de partits i 

entrenaments 

o Gestió d’events personalitzables 

• Biblioteca 
o Base de dades de referències a 

llibres, articles, revistes, vídeos, etc. 



Gràcies per la seva atenció! 


