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1. Inledning
myTeam är en tilläggsprodukt till CuMap+ som erbjuder en avancerad anmälningsportal. Den innehåller
följande funktioner:

För lagledarna som anmäler sig till er turnering:
• Lagledarna som anmäler sig till Er turnering, får separat inloggning till myTeam-portalen. Då första
anmälan sker på er cupsida, skickas förutom bekräftelsen, även inloggningskoder via email.
•

Lagledaren kan på MyTeam-portalen komplettera med fler lag, gästkort och spelarförteckningar i
lugn och ro.

•

Lagledaren får information om fakturor och gjorda betalningar samt vilken förläggning de olika lagen
har fått.

För er som cuparrangör:
• Ni bestämmer hur länge lagledarna ska ha möjlighet att komplettera med lag, gästkort och
spelarförteckning.
•

Design av anmälningsformulär med valbara landskoder.

•

Design av gästkortsalternativ med belopp och i valfri valuta

•

Alla ändringar som lagledarna gör på MyTeam-portalen, blir automatiskt uppsamlat och presenterat
till Er.

•

Fakturering av anmälningsavgifter och gästkort. Dessa skickas ut automatiskt via email och
’lagras’ också på lagledarnas MyTeam-portal där de också kan se betalningsstatusen.

•

Betalningshantering.

•

Uppföljning, t.ex. på förläggningar, antal gästkort och ekonomisk uppföljning. Export till Excel.

•

Utskrift av spelarförteckningar, depositioner och förläggningar i PDF-format.

•

All administration sker på webben via Webadmin. En stor fördel är att t.ex. en ekonomiansvarig inte
är beroende av att ha CuMap-PC installerad på sin dator.

•

Import av anmälda lag och spelarförteckningar sker till CuMap-PC.

•

Emailservice. Ni kan t.ex. skicka ut påminnelser på fakturor eller skicka ut info om att
förläggningarna är klara.

•

Incheckningsmodul.
Här hanteras allt kring incheckningen av ett lag, t.ex. kontant betalningar, förläggningsinformation
samt lagkort.

Observera att det finns ett separat hjälpdokument för all hantering med Incheckningen.
Incheckningen behandlas inte alls i detta dokument.
För er med agenthantering på bokningarna, finns ett separat hjälpdokument.
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2. Checklista för att använda myTeam som anmälningsportal.
Första frågan man ska ställa sig är - behöver vi den utökade anmälningsportalen?
Den ”gamla” anmälningsportalen finns fortfarande, men man måste på ett tidigt stadie välja vilket alternativ
man vill utnyttja. Har man börjat anmälningar på den ”gamla” portalen och plötsligt väljer att använda sig av
myTeam, så tvingas man att registrera om redan gjorda anmälningar. Det är nämligen en stor skillnad
mellan de olika alternativen och all information, design och inställningar lagras i helt separata databaser.
Och har man startat med myTeam, är det inte tillåtet att gå tillbaka till den gamla varianten.
Tumregeln är följande:
a) Inga gästkort, ingen övernattning, ingen fakturering  använd gamla anmälningsportalen
b) Registrering av målskyttar i turneringen  använd myTeam för komplettering av spelarförteckningar
c) Automatisk fakturering och betalningshantering  använd myTeam
d) Gästkortshantering eller övernattning eller depositioner  använd myTeam
När man planerar en turnering där man vill använda sig av myTeam’s avancerade anmälningsportal, är det
viktigt att man tänker igenom och planerar enligt följande deadlines och faser.
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1. Deadline för anmälning på den publika anmälningsportalen.
Detta motsvarar den ’gamla varianten’ då man stänger möjligheten till anmälningar. Dock är det
viktigt att tänka på, att stängning av den publika anmälningsportalen inte stänger möjligheterna för
de som fått inloggningskoder till myTeam. Det är endast för nya registreringar man stänger.
2. Deadline för att komplettera med fler lag och/eller ta bort anmälda lag.
Här kan ni styra till vilket sista datum som lagledarna via myTeam portalen ska få möjlighet att lägga
till eller ta bort anmälda lag. När ni påbörjar gruppindelningen och lottningen, bör denna funktionen
vara avstängd av er.
3. Deadline för komplettering av gästkort.
Deadline för denna funktion borde rimligen ligga senare än för att stänga av komplettering av lag,
kanske ett par veckor innan turneringsstart.
4.

Deadline för att komplettera med spelarförteckning.
Deadline borde vara någon dag innan turneringen startar. Så ni får möjlighet att skriva ut
dokumenten och importera spelarförteckningarna till CuMap-PC.

Exempel på deadlines och faser:
Stora stjärncupen spelas 13-15 april 2012.
C:a 250 lag, varav hälften övernattar.
I gästkortsdelen ingår möjlighet att förbeställa T-shirts.
Anmälningarna öppnas 1 december 2011.
Deadline för publik anmälan: 15 mars 2012.
Deadline för att komplettera med lag eller ta bort anmälda lag: 21 mars 2012. (Därefter startar planering av
grupper och lottning). Det betyder att de sista anmälningarna på den publika anmälningssajten, får 6 dagar
på sig att justera antal anmälda lag.
Fakturering av anmälningsavgift, sker löpande sedan 1 december och avslutas efter deadlinen den 21
mars.
Betald anmälningsavgift ligger till grund för accepterad anmälan.
Deadline för komplettering av gästkort: 31 mars 2012. Vi behöver 2 veckor för att beställa T-shirts och fixa
förläggningar.
Fakturering av gästkort sker den 31 mars och ska vara betald innan turneringen startar.
Deadline för spelarförteckning: 13 april 2012. Samma dag som turneringen startar.
.

3. Begränsningar på CuMap-PC.
Om myTeam används, fungerar ej menypunkten ’Ekonomisk uppföljning’. Denna ersätts istället av de
uppföljningsalternativ som finns i Webbadmin (mer info om detta kommer i senare avsnitt).
Dessutom importeras ej de fria fälten till CuMap-PC, då dessa hanteras via Webbadmin istället.
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4. Guide för administrering av myTeam.
I detta kapitel delges steg-för-steg hur man arbetar med administration av myTeam.
I kapitel 5 finner du hur MyTeam-portalen fungerar för lagledarna.
I kapitel 6 återfinns exempel på hantering av olika situationer.

4.1. Aktivera myTeam
Aktivering av myTeam kan ske på två alternativa sätt:
Alternativ 1: I samband med skapande av en ny turnering
Från CuMap-PC, fliken Egen Cup > Webcumap:Lägg upp ny cup på webben.
Kryssmarkera alternativet Aktivera MyTeam-anmälningsportal.

Alternativ 2: Via webbadmin
Logga in på Webbadmin.
Välj Till MyTeam Admin.
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Välj Generella inställningar.

Efter aktivering, kommer det automatiskt fram en länk på er cupsida, som länkar till lagledarnas MyTeaminloggning. Detta ser ut enligt nedanstående:
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4.2. Huvudmenyn för myTeam
Efter inloggning till WebbAdmin, ska menyvalet Till MyTeam Admin väljas.

Menyn för MyTeam visas då enligt följande:
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4.3. Generella inställningar
Välj den första menypunkten Generella inställningar.

Kryssmarkera Aktivera faktureringsmodul. Om ni inte kryssmarkerar detta alternativ, hanteras eventuell
orderhantering, fakturering och betalning manuellt. Dessutom fungerar inte uppföljningsdelen ur ekonomisk
synvinkel.
Visa övernattningsinfo i MyTeam: Då du kryssmarkerar detta alternativ, visas valda övernattningar för
lagledarna i MyTeam-portalen. Så fort ni t.ex. valt ’Klarabäcksskolan’ för laget ’BK Forward’ så kan
lagledaren se detta i sin inloggning via myTeam.
Ett tips är att avvakta med att kryssmarkera detta alternativ tills ni är 100% säkra på var lagen ska
placeras. Så att inte onödig förvirring uppstår bland lagledarna omkring boendet.
Aktivera spelarförteckning: Då du kryssmarkerar detta alternativ, får lagledarna möjlighet att registrera sina
spelare och ledare via MyTeam-portalen. Denna information kan sedan skrivas ut och importeras till CuMapPC och t.ex. ligga till grund för målskyttehantering.
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Extra kolumn till spelarförteckning
Om du kryssmarkerar Extra kolumn, ger du lagledarna möjlighet att komplettera med extra information per
spelare i MyTeam-portalen. Detta kan t.ex. vara önskad storlek på T-shirt, allergier eller extra telefonnr.
Denna extra information kommer sedan ut som en separat kolumn vid utskrift av spelarförteckningar.

Stängning av funktioner
Fyra typer av funktioner kan stängas då stoppdatum är passerad. Dessa funktioner är:
1. Datum officiell anmälan stängs. Detta är således den ’första’ anmälan som sker – innan
inloggningskoder skickas.
2. MyTeam – lägga till ta/bort lag. Sista datum som lagledarna via MyTeam-portalen kan komplettera
med fler lag, eller ta bort lag.
3. MyTeam – komplettera med gästkort: Sista datum som lagledarna kan förändra sina gästkort.
4. Stäng spelarförteckning.

Observera att datumen endast finns med som information och visas för lagledarna när de är
inloggade till MyTeam. För att genomföra en definitiv stängning av funktionen, måste kryssrutan
’Stängd’ kryssmarkeras.
Det går utmärkt att fakturera klubbarna trots att en funktion inte är stängd. Programmet håller reda på
eventuella restposter som ska faktureras när funktionen blir definitivt stängd.

Email-adresser
Upp till två emailadresser kan specificeras för mottagning av anmälningar till cupen. Om ni kryssmarkerar
alternativet Få bekräftelsemail med avsändarens emailadress, så inkluderas dennes emailadress i mailet.
Bankavgifter
Om föreningen ska betala era bankavgifter för inbetalningarna, kan ni välja om bankavgiften ska skapa en
order till 'Anmälningsavgifter', 'Gästkort' eller som en 'Kontantfaktura'
Om ni väljer 'Kontantfaktura', ska lagledaren betala cash i samband med ankomst till turneringen, vilket
kanske är det smidigaste alternativet.
Ska inga bankavgifter faktureras, ska alternativet 'Inget alls' väljas.
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4.4. Design av anmälningsformulär
Saknar ni valmöjligheter för andra språk?
Gå tillbaka till huvudmenyn, välj menypunkten ”Admin av turneringsinställningar och språk”.

Välj menypunkten Design anmälningsformulär.
Under denna menypunkt, designar du all information som omfattar den officiella anmälan på webben.

Flaggan överst, visar vilket språk som du designar anmälningsformulär för.
Om det finns andra språk tillgängliga, finns knappar för dessa att välja. Enligt exemplet ovan, finns även
danska och engelska som språk.
Hantering av fasta fält
Det finns 10 fasta fält samt 2 fält för eventuella intresseanmälningar.
Kryssmarkera de fält som ska vara synliga. Du väljer därefter om fältet ska vara obligatoriskt att mata in i
samband med anmälan via webben. Om du t.ex. inte vill att den som anmäler sig på webben ska kunna
ange ’Extra meddelande’, så tar du bort kryssmarkeringen under kolumnen ’Synlig’.
Obligatoriska fält visas med en röd asterisk på webben, så att den som anmäler sitt lag, vet vilka fält som är
obligatoriska.
Observera att email alltid är obligatoriskt fält. Annars kan ju inte inloggningkoderna skickas via email till
registratorn.
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Fria alternativfält

Enligt exemplet nedan aktiverar vi ett obligatoriskt fält med 4 svarsalternativ.

I den officiella anmälan, måste nu lagledaren välja serietillhörighet.

Informationen följer med i emailet som sänds vid anmälan.
Valet lagras dessutom i databasen och kan bl.a. exporteras till Excel i menyvalet ”Rapporter”,
fliken ”Samtlig information”. Informationen visas också då man klickar på i-ikonen vid lagnamnet i
de olika rapporterna.
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Välj landskoder
Då du klickar på knappen Välj landskoder, får du möjlighet att välja upp till 50 fördefinierade landskoder och
dessutom sätta en prioriteringsordning för landskoderna.

Vänstra delen visar samtliga landskoder som finns tillgängliga.
Högra delen visar vilka landskoder som blivit valda till denna turneringen.
Med hjälp av >> samt << väljer man respektive tar bort valda landskoder.
För att ändra prioriteringsordning, markerar man en landskod i den högra listan och klickar på knappen Upp eller Ned.
Avsluta med att klicka på Spara.

På den officiella anmälningssajtsen, kan då registratorn välja mellan följande landskoder:

Om hans lag t.ex. kommer från Österrike, väljer han alternativet –Other country – och anger
sin landskod i fältet som kommer upp:
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Mitt-delen innehåller informationstext som visas på webben samt informationstext som skickas med emailet i
samband med genomförd anmälan.

Normalt ska du välja ”Ja” på Tillåts anmälningar till olika klasser per anmälan. Om du väljer ”Nej”, kommer
det att genereras en anmälan per lag och klubb, vilket gör det oöverskådligt i uppföljningen.
Om ni har en begränsning på Maximalt antal anmälningar per klass, så kan maxvärdet anges.

Valutakod
Välj valutakod som ska gälla för detta språk. Om du klickar på knappen Valutakoder, får du möjlighet att
registrera fler valutor.
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Upp till 10 olika valutakoder kan administreras i systemet.
Basvalutan motsvarar er ’normala’ valuta.
Denna måste också registreras bland valutakoderna och med valutakursen 1.0.
I exemplet nedan använder vi oss av basvalutan SEK och förutom SEK har vi även danska kronor och euro.
Avsluta med att klicka på knappen Spara så återkommer du till formuläret.

Alternativ valutakod
Om du väljer en alternativ valutakod, kommer den som registrerar sitt lag, t.ex. lagledaren, att först få välja
mellan dessa två valutor.

Ett bra användningsexempel är om ni har en ENGELSK anmälningssida och ni tillåter anmälning i EUR eller
USD. Priserna för den valda valutan visas då på anmälningssidan.
Vid aktivering av alternativ valutakod, ska även alternativ anmälningsavgift specificeras i kolumnen längst till
höger – se exempel nedan. Detta alternativ kan inte kombineras med 'Förhöjd avgift för ej övernattande lag'
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Förhöjd avgift vid ’Ej övernattning’
T.ex. kan man ha en lagavgift på 750 kr med övernattning och 1.050 kr om man inte övernattar.
Om man vill använda sig av förhöjd avgift för ej övernattande lag, ska man välja Ja på detta alternativ.
Sedan anger man den högre anmälningsavgiften i kolumnerna till höger

På den officiella anmälningssidan, visas dessa inställningar enligt nedan figur.
Övernattning är som förval Ja, och då visas de förhöjda priserna.

Om lagledaren klickar på Nej istället, visas dessa priser istället.
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Hantering av depositioner
Om ni som cuparrangör tillämpar depositioner, kan ni välja mellan
- ett belopp per lag
- ett belopp per anmälan, oavsett antalet lag
Välj 'Nej' om laget ej ska faktureras depositionsavgift i samband med registrering av lag.
Om du väljer några av de andra alternativen, ska du också ange depositionsavgift i kronor.
Då lagledarna anmäler sitt lag, får han automatiskt summerat depositionsavgiften om han väljer att lagen ska
övernatta.

Om Återbet. Till klubbens konto är ikryssat, får lagledaren möjlighet att ange klubbens kontonummer för
återbetalning av deposition. Alltid deposition ska kryssas i, om ni tillämpar deposition oavsett om
övernattning sker eller ej.

På den officiella anmälningssidan, används ovanstående depostionsinställningar enligt nedan figur.
Om man väljer övernattning till Nej, visas inga depositionsuppgifter.

Om lagledaren klickar på Ja istället, visas depositionsavgiften samt möjlighet till att registrera in
konto för återbetalning.
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Klasser att anmäla till
Nedersta delen av registreringsformuläret omfattar vilka klasser som lagledarna kan anmäla sig till.
Maximalt 30 klasser kan användas.
Skriv klassnamnet i rutan till vänster, klicka på listboxen och koppla laget till rätt klass-id i databasen.
Anmälningsavgiften ska anges i vald valuta.

Om en åldersklass blir full, men ni tillåter anmälningar till reservlistan, ska man kryssmarkera
Reservlista till höger om klassen. Då får lagledaren som gör anmälan ett meddelande om att de
hamnat på reservlistan. När reservlistan är full, kan ni kryssmarkera Stängd. Då tillåts inga fler
anmälningar till just denna klassen.

Avsluta med att klicka på Spara eller genom att välja några av språk-knapparna.
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4.5. Design gästkort och fria fält
Saknar ni valmöjligheter för andra språk?
Gå tillbaka till huvudmenyn, välj menypunkten ”Admin av turneringsinställningar och språk”.

Välj menypunkten Design gästkort och fria fält.
Under denna menypunkt, designar du all information som omfattar MyTeam-portalen där lagledarna loggar
in och kompletterar med gästkort och annan information.
Första gången du går in i denna funktion, visas nedanstående text.

Vi rekommenderar starkt att ni klickar på länken Lägg in exempel – både när det gäller
gästkortsdelen samt fria fält. Då får ni bra exempel på hur man kan använda funktionerna.

Övre delen avser avgiftsbelagda inmatningsfält.
Aktuellt språk och valutakod visas.
Enligt figuren nedan har vi aktiverat två typer av avgiftsbelagda inmatningsfält.
När det gäller första raden – övernattningsalternativ – erbjuder vi tre olika övernattningsalternativ (Hotel,
vandrarhem och skolsal). Beloppet som anges är alltid á-priset per antal eller per person.
För andra raden – T-shirt – erbjuder vi fem olika storlekar på t-shirts.

Nedre delen avser valfria fält, t.ex. Ja/Nej, textrutor eller klickbara alternativ.
Dessa alternativ har inga avgifter, utan är bara avsedda för att få in information från lagen som är viktiga för er.
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Inmatningstypen kan vara följande:
Inmatningsfält
En textruta där lagledaren kan fylla i information till er. Max tkn talar om hur långt inmatningsfältet ska vara.
Inga alternativ används.
Alternativ, radioknappar
Upp till fem alternativ med klickbara alternativ kan anges.
Rad 2 enligt figuren ovan, visar ett exempel på detta, där lagledaren får välja hur det ankommer till turneringen.
Alternativ, inmatning
Upp till fem alternativ med inmatningsbara alternativ kan anges.
Kan t.ex. användas för att ange kryss för de alternativ som lagledaren är intresserad av.
Du avslutar med att klicka på knappen Spara eller på någon av språk-knapparna.
Nu är alla inställningar klara för officiell anmälan och för MyTeam-portalen.
För att testa hur det ser ut för lagledarna, får ni göra en testanmälan.
Använd sedan inloggningskoderna till MyTeam som ni får via email.

4.6. Design fakturor
Saknar ni valmöjligheter för andra språk?
Gå tillbaka till huvudmenyn, välj menypunkten ”Admin av turneringsinställningar och språk”.

Välj menypunkten Design fakturor.
Flaggan överst, visar vilket språk som du designar anmälningsformulär för.
Om det finns andra språk tillgängliga, finns knappar för dessa att välja.

Ni har möjlighet att ladda upp er turneringslogga till fakturorna. Klicka på knappen med upp-pilen.
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Ett nytt fönster visas. Klicka på Bläddra knappen för att hämta in loggan från din dator.
Observera att filen måste vara av typen JPG eller PNG. Dessutom får bredd och höjd på bilden ej överstiga
800 respektive 160 pixlar.
Slutligen klicka på Ladda upp knappen.

Efter lyckad uppladdning till vår webserver, visas nedanstående information, Klicka på Klar.

Nu visas följande information:

Om du klickar på kamera-ikonen, så visas den uppladdade bilden.
Om du klickar på det röda krysset, så raderas den uppladdade bilden och knappen för att ladda upp en
logga blir tillåten igen.

Placering av loggan på fakturan kan väljas som vänsterställd, i mitten eller högerställd.

Om ni vill skicka ut ett extradokument med fakturan, så har ni möjlighet att ladda upp detta dokument.
Exempel på extradokument kan t.ex. vara turneringsregler, avbeställningsvillkor etc.

Om ni vill få email med kopior på samtliga utsända fakturor, ska ni låta era emailadresser ligga kvar i dessa
fält. Var dock observant att det kan bli många email och fakturorna har ni alltid tillgång till via
uppföljningsfunktionerna.
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I denna del anger ni er referens som klubbarna ska kontakta om de har frågor kring fakturorna.
Om ni är momspliktiga ska moms i procent anges.
Om totalsumman på fakturan ska avrundas till hela kronor, ska denna ruta kryssmarkeras.
Betalningsraderna ska innehålla information om bank att betala till.

Sist återfinns sektionerna för fakturering av anmälningsavgift och gästkort.
Programmet har lagt in förslag till texter som ni lämpligen korrigerar efter behov.
Viktigt här är Sista betalningsdatum, eftersom denna talar om ifall en obetald faktura är förfallen eller ej.
Sista betalningsdatum kan också anges som ’antal dagar från fakturadatum’, d.v.s. som ett betalningsvillkor.
Om man t.ex. anger 10, beräknas automatiskt sista betalningsdatum som 10 dagar efter fakturadatum.

Avsluta med att klicka på Spara eller på någon av språk-knapparna.
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Testutskrift av fakturor

Om du klickar på knappen
Så sparas dina inställningar, men du blir kvar i samma fönster.
Om du rullar ner en bit, så finner du följande bild:

Klicka på faktura-bilden, så visas en testfaktura där du kan se att allt ser korrekt ut.
Observera att det finns två klickbara faktura-bilder: en för anmälningsavgifter och en för gästkort.

4.7. Import av orders från MyTeam
Välj menypunkten Import orders från MyTeam.
Innan fakturering kan ske, måste registreringar och ändringar som lagledarna gjort i MyTeam-portalen,
importeras och godkännas. Observera att denna import endast har med fakturering att göra.
Uppföljning och rapporter visar alltid en ’ögonblicksbild’ av anmälningar och gästkort i MyTeam-portalen och
har inget med import av orders att göra.
Observera att lag som ligger på reservlistan betraktas som passiva ur order- och
faktureringssynvinkel. Även om lagledaren har registrerat gästkort för ett lag som ligger på
reservlistan, så importeras varken anmälningsavgift eller gästkort för fakturering. Då laget frisläpps
från reservlistan, kan import ske.

Importen startar när man klickar på knappen Importera.
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Nedanstående bild visar ett exempel på information efter slutförd import.
Ett nytt lag har blivit importerat som en order för fakturering av anmälningsavgifter.
Tre gästkort har blivit importerade för fakturering av gästkort.

Observera att om fakturering sker löpande, så kan importen bli komplex. T.ex. kan lagledaren ha tagit bort
ett lag, eller ändrat på gästkortsalternativen sedan tidigare fakturering.
Programmet håller reda på detta och skapar restordrar eller kreditordrar – allt efter behov. I kapitel 6
återfinns exempel på sådan hantering.
Tumregeln är att fakturera anmälningsavgifter periodvis (dessa ligger trots allt till grund för en giltig
anmälan), men att avvakta med fakturering av gästkort så sent som möjligt – gärna tills
gästkortsregistreringen är stängd. Detta för att undvika onödig administration och ett överflöd av fakturor
som förvirrar både er och klubbarna.
Importen - däremot – och orderbevakningen kan ske löpande utan problem. Det är när fakturorna är
genererade som problemen kan uppstå.
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4.8. Orderhantering
Välj menypunkten Orderhantering.
Starta med att välja fakturatyp.
Figuren nedan visar exempel på samtliga importerade orders för Anmälningsavgifter, som ännu inte blivit
fakturerade.
Observera att detaljordrarna ej visas i denna bild – det är endast summerat per referensnr.
Du kan filtrera listan genom att stansa in ett referensnr och klicka på Sök.
Du kan också klicka på en rad för att visa detaljinformationen.
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Nedan visas ett exempel på orderraderna för gästkort på referensnr 429.
Om du vill komplettera med egna orderrader, t.ex. rabatter, så fyller du i lämplig radtext, antal och á-pris.
Om det är en kreditpost, ska du kryssmarkera denna ruta.

Importerade orderrader från MyTeam kan aldrig makuleras.
Det är endast egna orderrader som kan förändras och makuleras.
Du avslutar genom att klicka på Avbryt eller på Spara om du gjort några ändringar.
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4.9. Fakturering
Välj menypunkten Fakturering.
Figuren nedan visar ett exempel med orders som ligger klara för fakturering.
Översta delen visar att en faktura kommer att skapas för anmälningsavgifter.
Nedersta delen visar att tre fakturor kommer att skapa för gästkort.
Faktureringen sker ej automatiskt: - du måste kryssmarkera de rader som du vill fakturera.
Till hjälp har du knapparna Markera samt Av-markera.

Då du klickar på någon av fakturera-knapparna, behandlas de rader som du kryssmarkerat. Efterhand som
fakturorna skapats upp och skickats iväg med email, visas statusen på skärmen.
Nedanstående figur visar ett exempel på två skapade fakturor.
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Figuren nedan visar ett exempel på hur emailet ser ut när det levereras r till fakturamottagaren:

Exempel på faktura:
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4.10.

Kreditering av faktura

Välj menypunkten Kreditering av faktura.
Starta med att stansa in fakturanummer som ska krediteras. Klicka på Sök.
Ursprungsfakturan visas på skärmen. Kryssmarkera Vald? och klicka på Kreditera.
Nu sker följande:
1. Kreditfaktura skapas.
2. Ursprungsfakturan markeras som fullt betald
3. Kreditfakturan markeras som fullt utnyttjad.
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4.11.

Betalning

Välj menypunkten Betalning.
Figuren nedan visar ett exempel på betalningsfunktionen.

Normalt sett, kan du via inbetalningen spåra fakturanumret.
Då stansar du in fakturanumret och klicka på SÖK.
Men i vissa fall har den som gjort inbetalningen missat att specificera fakturanumret.
Då kan du klicka på några av sökalternativen, t.ex. Klubbnamn och stansa in klubbnamnet (eller del av det).
I figuren nedan, visas fem fakturor som avser ’Helsingborgs IF’.

Med hjälp av fakturabeloppet, kan rätt betalning härledas. Klicka på den raden som betalningen avser.
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Betalt belopp samt betalningsdatum ska anges.
Observera att programmet hanterar delbetalningar.
I exemplet nedan, är 350 betalt av totalt 750:- och i kommentaren skriver vi in när vi förväntar oss resterande
betalning.

Om du aktiverat att bankavgifter ska faktureras (se Generella inställningar, kapitel 4.3), så har du
möjlighet att ange bankavgift som ska betalas av laget. Enligt nedanstående exempel ska bankavgift betalas
kontant då laget checkar in.

Avsluta med att klicka på Spara-knappen.
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Gruppbetalning och betalningsjournal
Klicka på knappen för gruppbetalning.

Klubb kan väljas från listan – eller så kan man söka klubben ifrån inmatningsfältet.
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1.
2.
3.
4.

Bekräfta Betalningsdatum.
Fördela beloppet på fakturorna
Observera att Fördelat belopp räknas upp automatiskt.
Klicka på knappen Spara.

1

3
2

4

Genom att klicka på knappen Betalningsjournal, kan du få fram en avstämning på betalt belopp
en viss datum.
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4.12.

Ta bort registrering

Välj menypunkten Ta bort registrering
Dubbelanmälningar och felaktiga anmälningar kan tas bort helt och hållet från systemet.
Klicka på det referensnummer som ska tas bort.

Observera att allt på detta referensnummer tas bort – anmälda lag, ev. fakturor och
inloggningskoder. Var noggrann så verkligen rätt referensnr blir borttaget.
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4.13.

Uppföljning, övernattning och export till Excel

Välj menypunkten Uppföljning, övernattning och export till Excel
Fem uppföljningsalternativ finns att välja mellan – dock ej Ekonomi om ni inte använder er av
faktureringsmodulen.
Ni väljer alternativ genom att klicka på fliken.

Sortering och filtrering av listorna kan ske genom att ange lämpliga kombinationer.
Enligt figuren nedan vill vi få listan sorterad i Lagnamn, filtrering ska ske på klassen Pojkar 12.

Genom att klicka på
, exporteras aktuell lista till Excel. Klicka på
klubben och laget, t.ex. emailadresser.

för att få detaljinformation om

Fliken Gästkort
De olika gästkortsalternativen grupperas i separata kolumner.
Nedan återfinns tre kolumner med övernattningalternativ, fem kolumner för typ av T-shirt.
Slutsummeringen ger ett snabbt underlag för antal som är beställt per gästkortsalternativ.
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Längst ut till höger, återfinns möjligheter att registrera uppgifter per lag, t.ex. förläggningsuppgifter, antal
personer som ska inkvarteras och om laget ska betala deposition.
Så fort man gjort en ändring på en rad, blir knappen Spara tillåten och man måste klicka på knappen för att
verkställa ändringarna.
Tillåtna förläggningar registreras på fliken Förläggningar – se nedan.

Fliken övriga alternativ
De olika övriga alternativen grupperas i separata kolumner.
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Fliken Förläggning
Fördelningen av skolsalar redovisas per lag och förläggning (skola samt skolsal).
Enligt figuren nedan finns det tre salar tillgängliga på Kirsebergsskolan.
I Sal 346 (max antal 20) ska 16 personer från Cape Town FC inkvarteras.

Genom att klicka på knappen Redigera förläggningar, kan man registrera sina förläggningsalternativ.
Se exempel nedan på vilka huvuduppgifter som kan fyllas i.
Vi har dessutom definierat två salar, som kan ta maximalt 14 personer.
Klicka på Spara för att spara ändringar och Återgå för att komma tillbaka till uppföljningen.

Om du anger en länk till karta, så kan lagledarna på sin MyTeam-portal få en klickbar länk och se
exakt var skolan finns.
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Fliken Reservlista
Här får ni en samlad bild av samtliga lag som ligger på reservlistan.
Om ett lag ska plockas bort från reservlistan, ska följande steg följas:
1. Ta bort kryssmarkeringen med Reserv.
2. Meddela laget att de är med i turneringen.
När lagledaren loggar in på myTeam, kommer han automatiskt att se att hans lag inte ligger kvar på
väntelistan.
3. Om ni använder faktureringsmodulen, så ska ni köra 'Import från myTeam'.
I och med laget är frisläppt från väntelistan, skapas nu order för anmälningsavgift samt för eventuella
gästkort.
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Fliken Ekonomi
Här får ni en samlad bild av fakturerat, inbetalt och restbelopp att betala.
Genom att klicka på PDF-ikonen, så visas fakturan och kan t.ex. skrivas ut.

Röd-rosa PDF indikerar att
påminnelse är skickad

Återsändning av faktura via
email – klicka på brevet

Om man håller muspekaren över PDF-ikonen, visas senaste påminnelsetidpunkt, se exempel
nedan.
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Längst till höger visas information om inbetalt belopp, betalningsdatum samt status på fakturorna.
Statusen på fakturorna kan vara enligt följande:
Betald faktura
Obetald faktura
Förfallen faktura
Kredit faktura
Kontant faktura
-

Sluttotalen innehåller en summering av samtliga belopp – fakturabelopp, inbetalt och obetalt.
Om man har använt sig av olika valutor, kommer ytterligare en sluttotal.
Denna har räknat om valutorna enligt gällande valutakurs och presenterar summorna i basvalutan, i det här
fallet i svenska kronor:
Valutakurserna kan uppdateras under menypunkten Valutakurser.
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4.14.

Rapporter

Välj menypunkten Rapporter
Fem typer av rapporter erbjuds:
Ni väljer alternativ genom att klicka på fliken.

Generella val
Sortering och filtrering av listorna kan ske genom att ange lämpliga kombinationer.
Enligt figuren nedan vill vi få listan sorterad i Lagnamn, filtrering ska ske på klassen Pojkar 12.

, exporteras aktuell lista till Excel. Klicka på
Genom att klicka på
klubben och laget, t.ex. emailadresser.

för att få detaljinformation om

Om man vill få utskrift av listor, summerad per klubb (per referensnr) så ska man kryssmarkera

Utseendet på listan ändras beroende på om man kryssmarkerat detta alternativ eller inte.
Här är ett exempel med Luton FC på detaljnivå:

Och samma klubb, men nu summerad per klubb ikryssad:

Skriver ut samtliga
rapporter.

Skriver ut vald rapport.
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Fliken Spelarförteckning
Om man klickar på knappen Design rapport, så kan man lägga in textinformation som omfattar
spelarförteckningen.

Texter för olika språk kan registreras genom att klicka på språk-knapparna.
Testutskrift kan fås genom att klicka på dokumentikonen.
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Exempel på spelarförteckning:

Om du utnyttjat möjligheten till Extra kolumn till Spelarförteckning (se Generella inställningar, kapitel
4.3), så visas denna extra kolumnen på utskriften.

Endast 3 namn inlagda.
Spelarförteckningen är ej
komplett

Komplett spelarförteckning
(minimigräns är 5 namn
inlagda)
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Fliken Deposition
Listan omfattar de lag som har kryssrutan Deposition ikryssad ifrån Uppföljning, export till Excel. Se tidigare
avsnitt.

Om man klickar på knappen Design rapport, så kan man lägga in textinformation som omfattar
depositionen.
Texter för olika språk kan registreras genom att klicka på språk-knapparna.
Testutskrift kan fås genom att klicka på dokumentikonen.
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Exempel på Depositionslista:

© Efkon AB 2010-2011

2011.05.03

Sid 45

Fliken Förläggning
Listan omfattar de lag som har fått en förläggning kopplad ifrån Uppföljning, export till Excel. Se tidigare
avsnitt.

Om man klickar på knappen Design rapport, så kan man lägga in textinformation som omfattar
förläggningsrapporten.
Texter för olika språk kan registreras genom att klicka på språk-knapparna.
Testutskrift kan fås genom att klicka på dokumentikonen.
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Exempel på förläggningsrapport:
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Fliken Förläggning (detaljerad)
Här får man fram en fullständig förläggningsrapport med samtliga deltagare.
En rad per deltagare.

Fliken Samtlig information
All information som finns registrerat på en anmälan – från klubbnamn till gästkortsalternativ och fakturastatus
– visas som en lång rad.
Lämpligen exporterar man denna lista till Excel för att få en vettig översikt på innehållet.
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4.15.

Visa anmälda lag

Välj menypunkten Visa anmälda lag
Här kan man på ett enkelt sätt, visa antalet anmälda lag i varje åldersklass.
Man väljer klass samt om man ska ta med lag på reservlistan.
Figuren nedan visar 42 anmälda lag till klass Pojkar 12, varav 17 lag är reservlag.

4.16.

Ändra uppgifter på anmälda lag

Välj menypunkten Ändra uppgifter på anmälda lag
Här kan man väldigt enkelt och snabbt, rätta klubb- och lagnamn, kontaktperson och telefonnr.
Dessutom kan emailadressen korrigeras om den är felaktig.

Då du ändrar i ett fält, aktiveras knappen Spara på samma rad. Du måste klicka på Spara för att ändringen
ska lagras i databasen.
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4.17.

Email service

Välj menypunkten Email service

Det finns sju stycken flikar med olika funktioner. Emailservice för
- övernattande lag
- förfallna fakturor
- spelarförteckning
- deposition
- fritt #1
- fritt #2
- gästkort saknas

Gemensamt för dessa sju olika flikar, är att man kan hämta färdiga mallar på fyra olika språk.
Genom att klicka på en landsikon, hämtas mallen in i redigeringsfönstret.
Därefter kan man redigera texten och klicka på knappen Spara Mall.

En viss del av texten är s.k. parametrar som byts ut automatiskt med innehåll från databasen. Parametrarna
omsluts av <> tecken, t.ex. <club> för klubbnamn.
Vilka parametrar som kan utnyttjas, visas till vänster på skärmen.
Om man endast har nationella deltagare (t.ex. endast från Sverige), kan man faktiskt utnyttja de fyra olika
språkikonerna för att lagra fyra olika mallar per flik.
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Om man har internationella deltagare, är det viktigt att man filtrerar eller sorterar på Språkkod. Det är t.ex.
inte meningsfullt att skicka ett email på danska till engelskspråkiga deltagare.

Nedre delen av formuläret används för att välja vilka klubbar man vill skicka ut emailet till.
Enligt figuren har vi kryssmarkerat 4 rader och när vi klickar på Skicka email, så sänds vårt
emailmeddelande till dessa klubbar.

Om man vill ha en kopia på alla utsända mail, så ska man kryssmarkera detta alternativ innan man klickar
på Skicka email.

När det gäller fliken förfallna fakturor, så bifogas automatiskt fakturan med emailet igen.
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På flikarna Fri sökning #1 och #2 så finns det i grunden ingen mall.
Här skapar ni er egen emailtext från grunden.
Däremot finns det en del olika filtreringsalternativ på dessa flikar:

Här kan man t.ex. filtrera ut de som valt T-shirt för att via gruppmail skicka ut information, t.ex. att de måste
komma in med eventuellt personligt namntryck inom x antal dagar.
Eller information till de som ligger på reservlistan.

Tidsstämpel vid senaste påminnelse
Detta gäller endast fliken Förfallna fakturor.
Nästa gång ni skickar email med påminnelse om fakturor, kommer tidpunkten för påminnelse att lagras i
databasen per faktura.
Nedan visas hur detta kan se ut i Emailservicen:

Vem har ej registrerat gästkort?
Behov finns att plocka fram en lista över de lag som ännu inte registrerat några gästkortsalternativ.
Huvudsyftet är att ni som cuparrangörer ska kunna påminna lagledarna om att de måste välja
övernattningsalternativ, innan det blir för sent.
Välj menypunkten Emailservice och fliken Gästkort saknas.

Möjlighet finns här att dels exportera listan till Excel, dels fylla i lämplig email-mall och skicka påminnelser till
berörda lag.
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4.18.

Information till lagledarna

Ni kan kommunicera med lagledarna som loggar in på MyTeam-portalen, genom att skriva in aktuell
information som visas för dem när de loggar in.
Här får ni dessutom möjlighet att ladda upp er klubb- eller turneringslogga till MyTeam-portalen
Du finner denna menypunkt under Övrigt > Information till lagledarna.
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För inloggade lagledare, visas då denna information i startmenyn, se nedan:
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5. Guide för myTeam-portalen (ledarinloggning).
I detta kapitel delges steg-för-steg hur myTeam-portalen fungerar för inloggade ledare.

5.1. Mottagning av inloggningskoder
Efter officiell anmälan har skett på turneringssidan, erhålls inloggningskoderna via email.
Se exempel nedan:

Klicka på länken och logga in med det användarnamn och lösenord som finns i emailet.
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5.2. Menyn för MyTeam
I den övre delen, visas information som ditt namn, din klubb och hur många dagar som det är kvar tills
turneringen startar.
Nedre delen visar vilka menyalternativ som finns tillgängliga.

Om du klickar på turneringsnamnet, öppnas ett nytt fönster och du kommer direkt till turneringssajten.
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Sista datum för att registrera gästkort visas som information.
Om du vill komma i kontakt med cuparrangören via email, ska du klicka på Kontakt.

Klubbens fakturor och statusen på dem visas. Om fakturan är förfallen är statusrutan röd.
Genom att klicka på PDF-ikonen, öppnas ett nytt fönster där fakturan visas.

Nedre delen innehåller de olika menyalternativen:
Observera att vissa av menyvalen kan vara borttagna eller gråmarkerade – beroende på vilka
funktioner cuparrangören har valt att aktivera och vilka som är öppna eller stängda för registrering.
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5.3. Ändra kontaktuppgifter
Då man väljer detta menyalternativ, kan man ändra på kontaktuppgifterna på klubbnivå.
Dessutom får man möjlighet att specificera en extra emailadress, som t.ex. skulle kunna vara klubbens
kassör. På så sätt får kassören automatiskt email med fakturor.
Genom att ta bort Vill ha faktura, kan lagledaren slippa få fakturor skickade till sig.
Ändringarna lagras då man klickar på knappen Spara.

5.4. Lägg till/ta bort anmälda lag
Fram t.o.m. Klubbarrangören stänger denna funktion, är det fritt fram för att ta bort eller lägga till fler lag från er klubb.
Om ni ska ta bort ett lag: Klicka på det röda krysset.
Om ni ska lägga till ett lag: Välj klass från listan och klicka på det gröna plus-tecknet.
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5.5. Registrera gästkort och övriga uppgifter per lag.
Då du klickar på denna menypunkt, visas först en undermeny med era lag.
Gul ikon visar att inga gästkort är kompletterade till laget – grön indikerar att gästkort finns registrerade.
Klicka på det lag som ska kompletteras med gästkort och övriga uppgifter.

Lagets namn, tröjfärg, namn och telefonnr till lagledaren kan anges.
Därefter registrerar man det antal av gästkorten som är intressant för just detta laget. I exemplet nedan ska
14 personer sova i skolsal. Dessutom beställs 12 T-shirt av typen Small och 2 av Medium.
Beloppet och summering av antal räknas ut automatiskt och visas som kontrollsummor för dig under
registreringen.
Klicka på knappen Spara för att verkställa dina registreringar.
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5.6. Registrera spelarförteckning
Då du klickar på denna menypunkt, visas först en undermeny med era lag.
Gul ikon visar att ingen spelarförteckning är kompletterad till laget – grön indikerar att spelarförteckning finns
registrerad.
Klicka på det lag som ska kompletteras med spelarförteckning.

Spelarnummer är ingen obligatorisk uppgift utan kan fyllas i vid check-in till turneringen.
Däremot är den en fördel att i förväg fylla i samtligas telefonnr – eller föräldrarnas telefonnr – om ni ska
övernatta i skolsal. Denna uppgift krävs nämligen av brandmyndigheterna i Sverige.
Om uppgifterna avser en ledare, ska ni kryssmarkera detta alternativ.
Klicka på knappen Spara nederst för att verkställa dina registreringar.

5.7. Visa förläggningsuppgifter
Då arrangören har fördelat alla lag med övernattning på skolor, så är detta menyalternativ aktivt.
Nedan visas ett exempel där två av tre lag har övernattning på skolor.
I vissa fall finns även en klickbar länk som visar exakt position på skolan på en karta.
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