Manuál platby z ARL přes Brno iD (také prostřednictvím full účtu)

Důležité zásady:
•
•
•
•

Platbu může provést: čtenář, rodinný příslušník čtenáře, zákonný zástupce čtenáře, kdokoliv
jiný se vztahem ke čtenáři.
Čtenář jako plátce se řídí body 1-8.
Ostatní plátci se řídí body 3-8.
Pro všechny plátce platí bod 6 bez výjimek

Čtenář, kterého se platba týká, musí být vždy přihlášen do svého čtenářského konta, ve kterém se
platba provádí.
Platbu může provést i čtenář (nebo jemu zaplatit ostatní) s již neplatným průkazem ne déle než 6
měsíců po skončení platnosti.

Pokud skončila platnost čtenářského průkazu, máte v IPAC omezený přístup (tj. nemůžete provádět
rezervace, objednávky, stahovat e-výpůjčky, prodlužovat výpůjčky), můžete si však registraci prodloužit
platbou přes e-shop Brno iD, kdy se Vám po zaplacení automaticky obnoví platnost čtenářského průkazu.
Průkaz nesmí být neplatný déle než 6 měsíců po uplynutí data platnosti průkazu. V opačném případě je pro
obnovení platnosti nutná fyzická návštěva v knihovně.

1. Čtenář, který potřebuje uhradit služby KJM, splatit dluh vůči knihovně nebo si vložit částku
na konto se přihlásí do svého čtenářského konta v katalogu KJM (https://katalog.kjm.cz/arlkjm/cs/index/)

2. Ve svém kontu přejděte do záložky platby, kde uvidíte, zda máte zaplatit dluh, můžete již
prodloužit registraci nebo lze vložit částku na konto.

Obr. Stav finančního konta před započetím platby

3. K příslušnému druhu platby zadejte částku vkladu (zde příklad vkladu na konto) + vložit
a. vložte příslušnou částku dluhu
b. částku za registraci vložíte výběrem druhu registrace (nabízí se dle kategorie čtenáře)
c. vložte částku pro vklad na konto vyšší než 10 Kč

4. Budete přesměrováni do košíku e-shopu Brno iD, kde uvidíte Vámi zvolenou částku k platbě

5. Upřednostněte prosím způsob platby GoPay (online platba pro karty s nastavenou
internetovou platbou), zaplacená částka se ve čtenářském kontě projeví téměř okamžitě/
platba převodem trvá déle (částku uvidíte ve svém kontě s prodlevou cca 3 dnů, jde o ruční
administrativu platby, musíte znát číslo účtu knihovny, variabilní symbol je číslo průkazu
čtenáře)

6.

V dalším mezikroku budete přesměrováni na stránku s kontrolou částky a uvedení
kontaktního e-mailu nebo přihlášení do e-shopu Brno iD pro čtenáře s účtem FULL
(ověřené a propojené s účtem v knihovně) - poté potvrdíte placení.
a. NEMÁTE-LI ÚČET v e-shopu Brno iD, je třeba, abyste zadali svůj e-mail, na který
obdržíte potvrzení o objednávce platby. BEZ TOHOTO POTVRZENÍ NELZE
UPLATŇOVAT V KNIHOVNĚ REKLAMACI PROBĚHLÉ PLATBY!!!
b. MÁTE-LI ÚČET v e-shopu Brno iD, propojený s účtem v knihovně, přihlaste se do
tohoto účtu. Vaše platba bude evidována v e-shopu (záložka Vaše platby) a
úspěšně proběhlou platbu můžete také zkontrolovat v modulu KNIHOVNA, kde
po aktualizaci údajů s knihovnou uvidíte stav svého finančního konta v knihovně.
REKLAMACI LZE ŘEŠIT V RÁMCI VAŠEHO PROPOJENÉHO ÚČTU

7. Přesměrování do platební brány

8. Po ukončení platby:
a. budete přesměrováni zpět do e-shopu, ze kterého můžete přejít na kontrolu
platby do čtenářského konta v katalogu knihovny nebo do modulu KNIHOVNA
v e-shopu Brno iD
b. na Váš uvedený e-mail, pro ne/přihlášené plátce, přijde informace o objednávce
provedené platby

Obr. Stav konta po provedené platbě částky na účet

9. Čtenáři uvidí veškerou historii svých plateb ve svém kontě v katalogu IPAC, v záložce
Konto → Platby → Historie plateb

Kontakt pro dotazy: aktualizace2@kjm.cz , předmět zprávy „Platba ARL přes Brno iD“

Platnost od 01. 09. 2021

