TRANSFERY KRAJOWE – INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU EXTRANET
Klub odstępujący

Akceptacja / odrzucenie transferu jako klub odstępujący
1. Po zalogowaniu się do modułu klubowego należy kliknąć zakładkę „Transfery”, a następnie „Lista tr. do akceptacji”.
Pojawi się lista wniosków o transfer, w których klub jest stroną odstępującą. W kolumnie stan będzie widniał napis
„wnioskowany” (Rys. 1). Po zaznaczeniu transferu lewym przyciskiem myszy i kliknięciu „Pokaż szczegóły” w prawym
dolnym rogu otworzy się wniosek transferowy.

Rys. 1 – lista wniosków o transfer w klubie odstępującym
2. Pojawi się okno o nazwie Edycja wniosku transferowego. Można w nim zobaczyć dane zawodnika, jego status, klub
i ZPN odstępujący oraz klub i ZPN pozyskujący, rodzaj zmiany przynależności, rodzaj oraz datę transferu (rys. 2)

Rys. 2 – okno Edycja wniosku transferowego

3. W dolnej części wniosku znajduje się wykaz dokumentów załączonych przez klub pozyskujący (Rys. 3). Aby obejrzeć
załączniki, należy przejść do zakładki Załączniki (Rys. 3 nr 1), a żeby obejrzeć szczegóły płatności w przypadku
transferu płatnego należy kliknąć na zakładkę Płatności (Rys. 3 nr 2).

Rys. 3 – szczegóły wniosku
4. Pobieranie załączników odbywa się za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy na danym załączniku, a
następnie kliknięciu przycisku Pobierz (Rys. 4). To otworzy okno zapisu pliku na komputerze. Administratorzy klubu
odstępującego nie mogą pobrać jedynego rodzaju załącznika, jakim jest kontrakt profesjonalisty.

Rys. 4 – zakładka do pobierania dokumentów

5. Szczegóły płatności w trzeciej zakładce są dostępne jedynie do odczytu (Rys. 5).

Rys. 5 – okno szczegółów płatności (pojawia się wyłącznie w przypadku transferu płatnego)
6. Po zapoznaniu się z widocznymi szczegółami transferu oraz pobranymi załącznikami, administrator klubu
odstępującego za pomocą przycisków w lewym dolnym rogu wniosku może:
a) zaakceptować wniosek i tym samym automatycznie przesłać go do dalszego postępowania w
odstępującym ZPN (Rys. 5 nr 1)
b) przesłać wniosek ponownie do klubu pozyskującego celem poprawy (Rys. 5 nr 2)
To działanie otworzy okno służące do wpisania uwag o brakujących dokumentach lub błędach we
wniosku (Rys. 6)

Rys. 6 – okno uwag do wniosku transferowego wysyłanego do poprawy
c) całkowicie odrzucić wniosek o transfer (Rys. 5 nr 3)

