1. Уплата за семестар преку Iknow системот
1.1 По потполнување на Анкетите се избира табот „Запишани семестри“ и се клика на
копчето Внеси. (Слика 1)

Слика 1

Семестарот е внесен. (Слика 2)

Слика 2

1.2 Во табот „Предмети“ се внесуваат предметите во дадениот семестар, се избира
професор за секој предмет и со тоа семестарот е запишан. (Слика 3)

Слика 3

1.3 Од табот „Обврски за уплата“ се одбираат обврските кои треба да се уплатат и се
додадаваат во кошничката со клик на копчето Додај во кошничка. (Слика 4)

Слика 4

1.4 Во табот „Кошничка“ треба најпрво да се прифатат правилата, условите и политиките
на УКЛО по што се овозможува притискање на копчето Плати. (Слика 5)

Слика 5

1.5 По притискање на копчето Плати соодветно треба да се внесат податоци за картичката
од која што се уплаќа сумата. (Слика 6)

Слика 6

По притискање на Потврди доколку уплатата е успешна се појавува следниот екран
(Слика 7):

Слика 7

Во спротивно доколку трансакцијата не е одобрена тогаш се појавува следниот екран
(Слика 8):

Слика 8

2. Уплата на испити преку Iknow системот
2.1 Во табот „Пријави“ се пријавуваат испитите во дадената сесија кои сакате да ги
полагате, се избира професорот, се штиклират полињата во Пријави и се клика на
копчето Пријави. (Слика 9)

Слика 9

Во табелата се дадени пријавените испити за кои се генерира обврски за уплата. (Слика
10)

Слика 10

2.2 Од табот „Обврски за уплата“ се одбираат обврските кои треба да се уплатат и се
додадаваат во кошничката со клик на копчето Додај во кошничка. (Слика 11)

Слика 11

2.3 Во табот „Кошничка“ треба најпрво да се прифатат правилата, условите и политиките
на УКЛО по што се овозможува притискање на копчето Плати. (Слика 12)

Слика 12

2.4 По притискање на копчето Плати соодветно треба да се внесат податоци за картичката
од која што се уплаќа сумата. (Слика 13)

Слика 13

По притискање на Потврди доколку уплатата е успешна се појавува следниот екран
(Слика 14):

Слика 14

Во спротивно доколку трансакцијата не е одобрена тогаш се појавува следниот екран
(Слика 15):

Слика 15

Важна информација што секој студент треба да ја знае
Доколку при уплатата се случи да на студентот му се појави екран како на следните три
слики:

ЗАДОЛЖИТЕЛНО е да студентот се обрати до администраторот на факултетот или во
студентска служба и да ги информира за истото по што референтното лице ќе го пријави
проблемот до УКЛО/Неоком за истиот да биде разгледан и да се дефинира од што
настанал проблемот, дали е надминат и кои се следните чекори за студентот. Ова е битно
се со цел да се надминат понатамошни несакани и дополнителни трошоци, проблеми во
системот како и процедури за повраток на средства и слично.

