Instrukcja rejestracji administratora do obsługi klubu w serwisie Ekstranet PZPN

1. W przeglądarce wpisujemy stronę www.kluby.pzpn.pl i klikamy „enter”
2. po otwarciu strony klikamy okienko „ Formularz Rejestracyjny”
3. otwiera się „ Wniosek o nadanie konta dla administratora klubowego ” i wpisujemy
dane do formularza – dane klubu, dane zgłaszającego (najlepiej prezes), dane
administratora (sprawdzającego i wpisującego dane) - może to być ta sama
osoba, oraz kod obrazka
4. Po weryfikacji klikamy okienko na samym dole „wyślij”
5. Pojawia się komunikat „Wysłanie wniosku” i klikamy ok.
6. na dole tego okienka pojawia się komunikat „Pobierz w formacie PDF” klikamy i
automatycznie zapisujemy na komputerze (w komputerze musi być program do
odczytu PDF)
7. Po zapisie pojawia się okienko „Wniosek wysłany i oczekujący na rozpatrzenie” i
zamykamy okienko
8. Zapisany wniosek drukujemy, dajemy do podpisu przez Prezesa Klubu i czekamy
na wiadomość e-mail na konto pocztowe podane przy rejestracji.
9. Po otrzymaniu e-maila na podany numer faxu wysyłamy faxem podpisany
wniosek i czekamy na weryfikację i otrzymanie „Nazwy użytkownika „ i „hasła”
10. Po otrzymaniu nazwy i hasła z systemu logujemy się ponownie na stronie
www.kluby.pzpn.pl wpisujemy otrzymaną nazwę użytkownika i hasło i klikamy
okienko zaloguj się.
11. Mamy dostęp do serwisu, gdzie możemy sprawdzić sprawozdania meczowe, ilość
kartek, ilość minut zawodników grających, i dodawać nowych zawodników do
systemu.

Zasady rejestracji nowych zawodników
1. Na stronie www.kluby.pzpn.pl wpisujemy otrzymaną nazwę użytkownika i hasło i
klikamy okienko zaloguj się.
2. Po lewej stronie klikamy okienko „Zawodnicy” następnie „Lista zawodników” i po
otwarciu się formularza na dole klikamy okienko „Dodanie zawodnika”
3. Wpisujemy wymagane dane – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania z
kodem pocztowym, datę i miejsce urodzenia, płeć, klikamy „zapisz” i jeżeli dane
są prawidłowe wyświetla się okienko „dodano zawodnika”
4. Formularz można sobie zapisać i wydrukować dla celów archiwalnych poprzez
kliknięcie czerwonego okienka w rubryce wygeneruj formularz. Zawodnika
potwierdzamy w Podokręgu Tychy (wystarczy lista zawodników)

W sezonie 2014/2015 rejestrowani do rozgrywek będą tylko zawodnicy zarejestrowani w
systemie Extranet od seniora do skrzatów, dlatego każdy klub Podokręgu będzie musiał
mieć swoje hasło i logo dostępu do Extranetu.
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