BANKA – elektronické poplatky ve VIS-u
Český volejbalový svaz používá elektronické zpracování poplatků ve VIS-u. To je přístupné
všem registrovaným uživatelům VIS-u.
Koncem roku 2018 byl nahrazen modul „Banka“ modulem „Banka2“. Došlo rovněž ke změně
banky a tím i ke změně čísla účtu, kam se peníze posílají,
Proč elektronické poplatky?
Protože je to rychlejší, bezpečnější, přehlednější a snazší. Ve VIS-u si založíte účet na, který
pošlete peníze a z něho budete moci postupně hradit veškeré platby, poplatky, pokuty, atd.
Jak?
Založíte si účet ve VIS-u, pošlete tam peníze, máte něco jako kredit, a z kreditu během pár
sekund zaplatíte jednu či více plateb. Ale pozor, nikdo vás nenutí, abyste na účtu kredit měli,
není to žádná povinnost, je to jen a pouze vaše možnost. Jednotlivec, který chce zaplatit
jednu částku, pošle platbu v přesné výši a bude spokojen. Naopak klub s 20 družstvy může
klidně poslat velkou částku, z ní postupně platit vše co potřebuje, přitom má krásný a jasný
přehled kdy a co platil, a po začátku sezóny si přebytek kreditu pošle zpátky na svůj účet.
Založení účtu
Založit účet je snadné, přímo v modulu Banka2 je v menu odkaz „Založit účet“. Účet si může
založit jednotlivec, klidně několik, pro různé účely. Účet si může založit družstvo a hráči tam
mohou posílat svoje příspěvky, které se na účtu hromadí pro zaplacení LPD, LP a pokut.
Účet si může založit oddíl. Účet si může založit kdokoliv, stejně jako v reálném světě.
Systém vám přidělí šestimístné číslo účtu.
Vklad
Poslat peníze na účet můžete ze svého reálného účtu nebo třeba složenkou. Vždy je
posíláte na jediný konkrétní účet a to 174 174 174 / 2010 s variabilním symbolem vašeho
účtu ve VIS-u !!!
Převod a Platba
Systém vám sám s transakcí přehledně poradí. Převodem se rozumí přesun financí z účtu
ve VIS-u na jiný účet ve VIS-u. Můžete tak poslat peníze kolegovi, obdržet peníze od kolegy,
nebo třeba zaplatit na účet ČVS něco co ještě neumí Podatelna. Kdežto Platba už je
zaplacení něčeho konkrétního, systém už ví kdo, co, kolik a proč platí, sám si to pohlídá a po
zaplacení provede požadovanou akci. Asi nejlepším příkladem je Platba za přestup, po
zaplacení poplatku VIS prostě obratem provede přesun hráče do požadovaného oddílu.
Podatelna
Banka2 je propojena s Podatelnou, můžete tak platit ze svého účtu veškeré žádosti podané
v Podatelně. Specialitou je možnost pro ty, kteří systému nevěří nebo si zatím účet nechtějí
zakládat, ti mohou zaplatit žádost přímo, a to tak, že při platbě na účet 174 174 174 / 2010
uvedou jako variabilní symbol devítimístné číslo žádosti. Tím je platba spárována se svým
konkrétním účelem. V tomto případě se vám však transakce neobjeví (ani nemůže) na
vašem účtu. Je to vlastně „po staru“, jen to systém zpracuje automaticky.
Splatnost
Pokud máte peníze na svém účtu ve VIS-u složeny s předstihem (forma kreditu), tak jste
schopni platit ihned, skutečně můžete počítat se sekundami. Pokud peníze teprve posíláte,
bude to chvíli trvat, 1-2 pracovní dny, pozor, počítejte s tím!!! Banka příjemce celý den sbírá
transakce, které obdrží, a pak je další den předá dvě hodiny po půlnoci systému VIS ke
zpracování. Není to on-line!

Systém eviduje vaší platbu, až když fyzicky dorazí, proto jsou veškeré termíny rozhodné k
okamžiku, kdy platba dorazí do VIS-u, nikoliv k okamžiku, kdy peníze odesíláte ze svého
účtu!!!

