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Tisztelt Sportvezetők, Kedves Érintettek!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség – döntése értelmében mai nappal –
elindítja új ügyvitel rendszerét, az Integrált Futball Alkalmazást (IFA).

Az IFA bevezetésével a legfőbb célunk a Ti mindennapi munkátok egyszerűsítése / megkönnyítése.
Legjobb szándékaink ellenére is lehetnek azonban a rendszerben kisebb anomáliák, pontatlanságok;
Kérlek, ha bármi ilyet találtok, vagy technikai problémátok van (pl. jelszó kérése) továbbítsátok azt a
Szigethy.Andras@mlsz.hu e-mail címre.
Szakmai kérdésekben a csatolmányban megjelölt, területileg illetékes kollégákhoz tudtok fordulni; egyelőre emailben és személyesen a feltüntetett fogadó időben. (Helpdesk_Összegző.xlsx)
Jövő héttől üzemel az IFA telefonos ügyfélszolgálata is (Erről az induláskor küldünk bővebb tájékoztatót.)
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Röviden az IFA-ba való első belépés folyamatáról:
A sportszervezeti érintettek a régi (korábbi IRODA rendszerben használatos) regisztrációs kóddal tudnak belépni
az IFA rendszerbe.
Első belépéskor jelszót kell igényelni, erről csatoljuk a tájékoztató anyagot. (IFA Jelszo igenyles_final.pdf)
Ha nem érkezik meg az új jelszó, akkor jelezni kell a területileg illetékes labdarúgó szövetségnek, ők segíteni
fognak.
Minden sportszervezet magának tudja majd a jogosultságokat „adni-venni” azok között a kollégák között, akik
rendelkeznek korábbi regisztrációs kóddal.
Ha új kollégát szeretnétek hozzáadni a sportszervezethez, aki korábbról nem rendelkezik regisztrációs kóddal,
akkor jelezni kell a területileg illetékes labdarúgó szövetségnek, ők segíteni fognak.

Sportszervezet oldalról ami kell a hétvégi futsal meccsekhez:
Legyen felhasználó az IFA rendszerben érvényes jelszóval és e-mail címmel
Legyen tagja egy sportszervezetnek, legyen a Törzsadatok/Sportszervezeti törzsadatok/Sportszervezet
kiválasztása/Kapcsolattartó menüponton belül beállítva az alábbiak
Verseny ügyintéző? – IGEN
Játékos keret ügyintéző? – IGEN
Státusza - AKTÍV
Legyen jogosultsága a Sportszervezetek/Versenyeztetés/Versenynaptár menüponton belül a Mérkőzés
jegyzőkönyve gombhoz.
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Első belépéskor ÚJ JELSZÓT kell igényelni, erről csatoltam a leírást. Ha nem kapná meg a felhasználó az új
jelszót, akkor nincs a felhasználónak érvényes e-mail címe az IFA rendszerben  jelezni kell a területileg
illetékes LSZ-nek, aki tudja módosítani.

Csatoltam oktatási anyagot, illetve az IFA rendszeren belül a képernyő jobb felső sarkában található „info”
gombbal is információhoz juthat a felhasználó.
Részletesebben a Projekt hátteréről:
Miért volt szükségszerű az IT rendszerek cseréje?
A jelenlegi ügyviteli rendszerek korlátozottan támogatják az MLSZ digitalizációs törekvéseit – ezen kívántunk
változtatni.
Legfőbb céljaink az IFA bevezetésével:
A Magyar Labdarúgó Szövetség ügyvitelének módosítása; a jelenleg papír alapú futballszakmai folyamatok (pl.
átigazolás, mérkőzés módosítás) digitalizálása.
A Szövetség szolgáltató szerepének erősítése; a sportszervezetek számára az egyszerűbb; egykapus, távoli, online
ügyintézés lehetőségének megteremtése.
Milyen többletfunkcionalitásokkal bír az IFA?
Az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) informatikai funkcionalitásai sok esetben többet, de legalább annyit tudnak,
mint a korábbi („IRODA” / „mlsz.info”) ügyviteli rendszerek. Fontos különbség azonban, hogy a korábbinál több
munkafolyamatba vonódnak be a sportszervezetek. A sportszervezeti ügyvitel a papír alapú, személyes jelenlétről
az online, egykapus ügyintézésre tér át az IFA rendszer bevezetésével.
Mivel készülünk a sportszervezetek számára?
1.
Felhasználói kézikönyv (Csatoltam jelen levelemhez.)
Egy informatív, IFA képernyőképeket bemutató, „színes-szagos” kb. 65 oldalas PDF fájl.
A szabályzatok főbb vonatkozó rendelkezéseit is taglalja az IFA rendszer magas szintű bemutatása mellett.
2.
Sportszervezeti oktatások
Front típusú oktatás és élő „kérdezz-felelek”a sportszervezetek számára.
Az MLSZ rendezésű bajnokságok sportszervezeteinek már megtartottuk november-decemberben az oktatást.
A megyei rendezésű bajnokságok sportszervezetei számára januárban tervezzük megtartani az oktatást.
3.
Helpdesk
Külön készülünk technikai kérdésekre / problémákra és szakmai kérdésekre / problémákra.
A kérdéseket telefonon / az IFA helpdesken keresztül / személyesen tehetik fel a sportszervezetek.

Magyar Labdarúgó Szövetség

