Informácie z ISSF v dňoch 16.08.2017 - 23.08.2017
----22.08.2017 - 19:35 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

ISSF - zasielanie faktúr na SFZ
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážený klubový manažér,
rozhodnutím Ekonomického oddelenie SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj
elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného
predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené. Návod ku generovaniu Platobných predpisov je tu:
http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
Ján Letko

----21.08.2017 - 13:47 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

Repre A:: Slovensko-Malta :: predpredaj pre futbalovu rodinu
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Dobrý deň prajem,
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať Objednávkový formulár na vstupenky na kvalifikačný zápas "A" tímu Slovensko Malta , 8.10.2017.
Prepošlite túto informáciu obratom aj Vášmu predsedovi.
Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu na zaslanie objednávky - piatok 14.9.2017 do 16:00hod.
Po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre širokú verejnosť online - www.maxiticket.sk a
vstupenky.futbalsfz.sk.
Všetky informácie nájdete v prílohe.
S pozdravom
Peter Kačinec

----17.08.2017 - 17:00 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

Aktivácia nového emailu!
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Dobrý deň vážení kolegovia,
viem že potešíme viacerých z Vás. V tomto momente už viete zaslať aktivačný email akejkoľvek osobe/členovi, ktorá
má aktivované konto na nový akýkoľvek email. V prílohe máte postup, krátke zhrnutie:
1.vyhľadáte si osobu-člena / detail a v bloku "kontaktné údaje" je možnosť "Aktivovať nový email"
2.kliknite na "Aktivovať nový email", vyskočí Vám nové okno
3.napíšete požadovaný email, kde bude zaslaný notifikačný email (text v prílohe), kliknúť na "aktivovať"
4.osobe príde na novo-zadaný email správa, po kliknutí na modrý link sa automaticky zmení jeho email v jeho detaile.
Zároveň len krátka informácia o tom, že sa taktiež nastavilo to, aby ste pri zaevidovaní všetkých žiadostí, podnetov,
poplatkov, vyhľadávaní, mali vždy prednastavený Váš príslušný zväz. (aby ste to zakaždým nemuseli zadávať).

Verím že aj týmto sme si vzájomne pomohli k lepšej a efektívnejšej spolupráci.
František Ferenc
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