Návod na jednorázový příkaz platby Internetovým bankovnictvím.
Na našich stránkách www.rybarikarvina.cz v odkazu BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY je možno stáhnout
program pro platbu.
Program vyžaduje ke správné funkci internetové připojení pro kontrolu aktuálnosti číselníků i
samotné aktivace.
Po stažení, instalaci a spuštění programu uvidíte první obrazovku:

Po kliknutí na ikonu osoby (první z leva) otevře se tabulka Uživatelé

Nejprve je potřeba zadat uživatele, tedy informace o své osobě. Klikněte na „Nový“ (nejdůležitější je
správné vyplnění evidenčního čísla člena dle členského průkazu – číslo uvedené vedle čárového kódu).
Bez zadání těchto informací nebude možno sestavit internetovou platbu.
Můžete zadat i více uživatelů (např.: otec, syn, dcera), při tvorbě platby se vybírá aktuální člen na
základě evidenčního čísla. Po kliknutí na okénko Nový se ukáže tabulka Uživatel, do které uvedete
požadované údaje.

Po kliknutí na „Uložit„ se objeví další okénko již vyplněné.

Kliknutím na tlačítko “Konec“ se dostáváte do další fáze platby

Kliknutím na ikonu „Trezoru“ – 2 ikona z levé strany otevřete tabulku

Nová platba
Pokud je zadán pouze jeden uživatel údaje se automaticky ukazují v horních řádcích. Pokud zvolíte
uživatelů více je zapotřebí vybrat Uživatele v okénku Uživatel.
Další pomůcky nabízených plateb:
členství – kliknutím na pravé straně výše uvedené tabulce ( cena ) se objeví nabídka. Po zvolení částky
je třeba zadat Vložit viz. tabulka

Brigády – stejný postup. Po zvolení částky je třeba zadat Vložit viz. tabulka

Povolenky - před zadáním ceny povolenky je zapotřebí vybrat Typ povolenky viz. obrázek

Po výběru uživatele a zadání požadovaných položek platby se tlačítkem Uložit zadané údaje uloží a
zobrazí se formulář s údaji pro realizaci internetové platby obsahující potřebné údaje, jako vygenerovaný
programem variabilní, konstantní a specifický symbol, zadaná částka atd.

Ještě před zobrazením formuláře se program zeptá!

Zobrazení koncového formuláře
Tyto údaje je zapotřebí vložit do internetového bankovnictví a odeslat.
Upozorňujeme na skutečnost, že ne všechny Banky mají okamžitý převod peněz. Po zaplacení je
zapotřebí počkat alespoň tři dny (dle Banky) než se vydáte pro vyzvednutí zaplacených položek k
nám!!!
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