Упатство за употреба на модулот за online плаќање

За да може да се користи модулот за online плаќање, мора претходно да се регистрирате
на сајтот.
Регистрација
Сајтот може да се користи со Mozilla Firefox или Google Chrome. Штом прв пат се отвори сајтот
мора да се регистрирате. Кликнете на линкот Регистрирај се?.

За да може да се регистрирате на сајтот мора да постоите како клиент кај нас, во нашиот интерен
систем. Во спротивно нема да може да се користи модулот. Доколку сте физичко лице внесете
ЕМБГ за да се регистрирате, доколку сте правно лице внесете ЕДБ или матичен број.

Следно што треба да се направи е да се внесе валидна е-маил адреса. Оваа адреса понатаму ќе
користи како корисничко име за најава во системот. Модулот првично ја зема е-маил адресата
што ја имаме за клиентот, внесено во нашиот системот, но остава можност и истата да се смени,
по Ваш избор.

Штом се внесе валидна е-маил адреса, се клика на копчето Внеси по што ќе добиете порака како
информација дека треба оваа е-маил адреса да ја потврдите. Потврдата се прави на тој начин што
на е-маил адресата која ја имате наведено, ќе стигне е-маил порака со содржина каде има линк за
кликнување. Со кликнувањето на овој линк ја потврдувата Вашата адреса и потоа може да се
најавите со корисничко име (е-маил адреса) и лозинка, која ќе ја креирате.

Доколку ја имате заборавено Вашата лозинка, може да кликнете на линкот Ја заборавите
лозинката? И притоа ќе добиете порака на Вашата е-маил адреса за ресетирање на лозинката.

Аналитичка картичка
Откако сте се логирале, се отвора страната каде треба да внесете датуми за кои треба да се
извадат листа на платени (неплатени) полиси и фактури. Во Датум од и Датум до се внесува
период на креирање на полиси.

Датумите се избираат преку календар со самото кликнување на полињата за внесување текст.
Откако ќе се извади прегледот, може да се плати. Плаќањето е возможно само кај анексите
(полисите) кај кои има салдо. Доколку салдото е 0 денари, нема опција за кликање на линкот
Плати. Од десната страна на прегледот има линк за проверка на детали за полисата или анексот.
Со кликање на овој линк добивате нова страна каде се прикажани информациите.

Плати
Кога ќе се кликне на ликот за Плати се прикажуваат детали за анексот или полисата по која се
плаќа. Доколку е анекс, од десна страна има информација на колку рати е изгенериран. Ако е
изгенериран на рати, има информација како се затворени ратите во благајна и доколку има
резервирани наплати по истиот, ќе бидат прикажани.

Во полето Вкупен износ за плаќање, во сликата погоре, се внесува сумата која треба да се плати.
Притоа сумата не може да биде поголема од салдото по тој анекс. Ако плаќањето оди по полиса,
тогаш сумата што ја плаќате мора да биде целиот износ на полисата.
Кликањето на копчето Плати од сликата погоре е последна фаза. Со кликање се оди на gateway-от
на банката каде што треба да потполните податоци за картичката со која што го вршите
плаќањето. Плаќањето може да биде направено со било која платежна картичка, која има опција
на online плаќање.

Се потполнуваат потребните податоци на сликата погоре и се клика на копчето Поднеси.
Доколку се е во ред, ќе се добие порака како на сликата подоле.

И на крај порака дека се е во ред.
За повторно да се извади преглед, се клика на Аналитичка картица.

