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1. Frågor och svar
Syftet med detta kapitel är att ge svar på de flest återkommande frågorna.

1.1. Vi vill snabbt veta hur många som kommer att övernatta
Om man arrangerar en turnering där man erbjuder övernattning, så är det en stor fördel om man snabbt kan
få en prognos över antalet övernattningar (gästkort). Detta tjänar två syften:
1. Allokering av tillgängliga skolor, vandrarhem och dylikt i ett tidigt stadie
2. Kunna stänga möjligheterna till övernattning då övernattningsalternativen blivit fullbokade.
Hur gör man då detta?
I den officiella anmälan uppmanar man lagledarna att preliminär-registrera antalet gästkort. Nedan visas
exempel på detta:

I menypunkten Design anmälningsformulär ställs detta in enligt:

Slutligen, i menypunkten Design av Gästkort lägger du upp alternativen igen med belopp. Det är bland dessa
lagledarna ska välja antal för att bekräfta det definitiva antalet.
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1.2. Vi har fullt i skolsalarna. Hur stoppar vi möjligheten att boka övernattning?
Välj menypunkten Design anmälningsformulär och gör följande. Viktigt att Ja är vald på första frågan.

Vid den officiella anmälan visas nu denna som:

1.3. Hur påverkar stängda funktioner utseendet för ledarna i MyTeam-portalen?
Om man t.ex. har stängt samtliga funktioner i Webbadmin enligt nedanstående bild:

…så visas detta på följande sätt för ledarna i MyTeam-portalen:
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Ändra kontaktuppgifter på klubbnivå är alltid tillgänglig.
Lägga till eller ta bort anmälda lag är ej klickbar.
Beställda gästkort kan visas, men ledaren kan ej komplettera eller göra några ändringar.
Spelarförteckning kan visas, men ledaren kan inte göra några ändringar.
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1.4. Hur korrigerar jag anmälningar som ledare har gjort?
I vissa fall kan ni tvingas göra ändringar som ledarna normalt skulle ha gjort. Det kan t.ex. vara att ledaren
ringer till er och ber er ändra, då han inte har tillgång till Internet eller sina inloggningskoder.
Eller att ni helt enkelt måste korrigera en felaktig registrering som ledarna gjort.
Välj menypunkten Inloggning MyTeam som ledare.
Nu visas samtliga registrerade ledare och när de senast var inloggade.
Klicka på den klubb som du ska göra ändring för.

Vid inloggningen, klicka på Logga in. Nu är du inloggad som denna ledare och kan genomföra nödvändiga
uppdateringar på denna klubb. Observera att eventuella stängda funktioner blir automatiskt öppna då du
loggar in som administratör.
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1.5. Jag vill frisläppa ett lag från reservlistan
För att frisläppa ett lag från reservlistan, så ska du välja menypunkten Uppföljning, Export till Excel.
På fliken Gästkort, återfinner du kryssmarkeringen för Reservlista på respektive rad.
Ta bort kryssmarkeringen och klicka på Spara-knappen som finns längst ut till höger på raden.
Om ni använder faktureringsmodulen, ska ni köra menypunkten Import orders från MyTeam.
I och med laget är frisläppt från väntelistan, skapas nu orders för anmälningsavgift samt för eventuella
gästkort.
När lagledaren loggar in på MyTeam kommer han automatiskt se att hans lag inte ligger kvar på väntelistan.
I CuMap-PC ska menypunkten ”WebCuMap:Importera anmälda lag” också köras så att markeringen för
väntelista försvinner i PC-programmet.

1.6. Vilka fakturanummerserier finns?
Fakturanummer byggs upp som <referensnummer>-<fakturatyp><löpnr>
Där <referensnummer> motsvarar klubbens referensnr.
Där <fakturatyp> är A för anmälningsavgifter och G för gästkort. Samt C för kontantfakturor.
Där <löpnr> startar med 1 och räknas upp med ett för varje ny faktura av samma typ.
Exempelvis referensnr 323 får fakturanr 323-A1 för sin faktura med anmälningsavgifter och 323-G1 för
fakturan med gästkort. Skickas ytterligare en faktura med anmälningsavgifter, får den fakturanr 323-A2.

1.7. Jag har fakturerat fel avgift – hur gör jag?
Detta scenario kan t.ex. uppkomma om ett lag har valt ”Ej övernattning” med förhöjd anmälningsavgift – men
detta skulle varit ”Med övernattning” med lägre anmälningsavgift.
Vi åskådliggör detta med ett exempel:
• Fakturanummer 101-A1
• Felaktig faktura skickad på 2500:• Korrekt faktura ska vara 1600:-.
1. Välj menypunkten ”Kreditering av faktura”. Stansa in 101-A1 och ”Sök”. Följ instruktionerna. När
detta är genomfört, kommer ursprunglig faktura 101-A1 att blivit krediterad med 2500:2. Välj menypunkten ”Orderhantering”.
3. Stansa in refnr 101 och klicka på Ny.
4. Registrera nu under Textrad 1 Anmälningsavgift, Antal=1 samt A-Pris 1600. Avsluta med att klicka
på Spara.
5. Välj menypunkten ”Fakturering”. Nu ska den manuella ordern finnas klar för fakturering.

1.8. Hantering av restposter och kreditering på fakturor
Som nämnts i tidigare kapitel, hanterar programmet automatiskt restposter samt krediteringar av orders om
fakturering sker löpande under anmälningsperioden.
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Vi rekommenderar dock att vara sparsamma med faktureringsfrekvensen, då detta kan skapa onödigt stor
administration och svårtolkade fakturor för turneringsledarna. Tumregeln är att anmälningsavgifter kan
faktureras löpande, men att man avvaktar med gästkorten tills gästkortsregistreringen är stängd.

Exempel 1 - anmälningsavgifter:
Laget Boll BK har två anmälda lag. En med anmälningsavgift 700:- och en med anmälningsavgift 800:Faktura skapas och skickas till Boll BK. Totalt 1.500:Därefter makulerar Boll BK laget med anmälningsavgift 700:-.
Dessutom registrerar Boll BK två nya lag, men anmälningsavgift 700:- samt 800:Vid nästa fakturering av anmälningsavgifter gör då programmet följande:
• Krediterar 700:- för det laget som blev fakturerad tidigare och som blivit borttaget.
• Skapar två orders för de två nya lagen, 700 respektive 800 kr.
• Totalsumman på den andra fakturan blir 800 kr (800+700-700)
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Exempel 2 - gästkort:
Laget Boll BK har två anmälda lag. En ska bo på skola – 16 personer á 1000:- = 16.000:Det andra laget ska också bo på skola – 15 personer á 1.000:- = 15.000
Faktura skickas ut på totalt 31.000:Därefter makulerar Boll BK laget med 16 personer.
Dessutom vill 1 person bo på hotell, d.v.s. ändringen blir 1 person á 1.500 och 14 personer á 1000 = 15.500:-

I samband med import av orders, åskådliggörs detta enligt nedanstående:

Vid nästa fakturering av gästkort gör då programmet följande:
• Krediterar 16.000:- för det laget som blev fakturerad tidigare och som blivit borttaget (16 * 1000).
• Krediterar 1 person övernattning på skola á 1.000:• Skapar en order för 1 person övernattning på hotell á 1.500:• Totaltsumman för denna fakturar blir kredit 15.500 (1.500-1000-16000)
Krångligt?
Ja, undvik faktura gästkort tills gästkortregistreringen är stängd ☺

1.9. Ge rabatt på anmälningar eller gästkort.
Om ni tillämpar mängdrabatter eller ”special-deal” med föreningar, så får detta hanteras manuellt.
Det går dock alldeles utmärkt att lägga till manuella orderrader till de som skapas automatiskt av systemet.
Gör följande:
1. Välj menypunkten Orderhantering.
2. Klicka på en rad eller stansa in ett referensnr.
3. Nu visas samtliga orderrader för detta referensnr.
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På nedersta raden visas ett exempel där vi ger 500:- i rabatt på förra årets dåliga cuptröjor. Observera att
man ska kryssa i Kreditrutan för att skapa en rabatt-orderrad.

1.10.

Lagledaren har angett en felaktig emailadress.

Detta är ju naturligtvis inte bra – både emailet med anmälningsavgifterna och inloggningkoderna har då ej sänts på
korrekt sätt. Normalt sett märker ni detta när ni får ett email med texten Undelivered Mail Returned to Sender.
Gör följande:
1. Välj menypunkten Ändra uppgifter på anmälda lag - se kapitel 4.16 -för mer info.
2.

Ändra den felaktiga emailadressen och spara.

3.

Välj menypunkten Skicka inloggningskod till ledare.

4.

Kryssmarkera den ledare som det avser och klicka på Skicka inloggningskoder – se exempel nedan.

1.11.

Skicka faktura till en ny emailadress.

Om fakturan har hamnat till fel emailadress, eller klubben önskar att ni skickar fakturan till en specifik emailadress, ska
följande göras:
Välj menypunkten Uppföljning, export till Excel.
Klicka på fliken Ekonomi.
Klicka på brev-ikonen som visas på fakturaraden.

Komplettera med upp till tre email-adresser och klicka på Sänd-knappen.
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1.12.

Jag har fått en dubbel anmälan av misstag. Hur tar jag bort den?

Välj menypunkten Ta bort registrering. Se kapitel 4.12 för mer info.

1.13.

Mina ändringar i CuMap-PC syns inte i MyTeam?

När man använder MyTeam, så ska samtliga ändringar göras i WebAdmin och eventuellt via MyTeamportalen.
Orsaken är enkel:
MyTeam är masterdatabasen, och det är i denna applikation alla ändringar ska ske.
Du kan bara importera laguppgifter från MyTeam till CuMap-PC.

Felstavade lagnamn
1. Använd menypunkt Ändra uppgifter på anmälda lag.
2. Starta därefter CuMap-PC och välj WebCuMap:Importera anmälda lag från webben.

Korrigera antalet gästkort, eller lägga till ett nytt lag
1. Du måste logga in som aktuell lagledare.
Välj menypunkten Inloggning MyTeam som lagledare. För mer info se kapitel 6.2 - Hur korrigerar
jag anmälningar som ledare har gjort?
2. Gå tillbaka till webbadmin, välj menypunkten Import orders från MyTeam.
3. Starta därefter CuMap-PC och välj WebCuMap:Importera anmälda lag från webben.

1.14.

Hur fungerar incheckningsmodulen?

Se separat hjälpdokumentation MyTeam - Incheckning

1.15.

Hur fungerar Agentmodulen?

Se separat hjälpdokumentation MyTeam – Agent modul

1.16.

Skicka email till lagledare som ej loggat in på MyTeam

Välj menyvalet ”Emailservice”.
På flikarna ”Fri sökning #1” respektive ”Fri sökning #2” kan man välja om man vill söka upp lag som inte
loggat in via MyTeam:
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1.17.

Vi vill öppna officiell anmälan temporärt för nytt lag

Denna situation kan uppkomma då man stängt den officiella anmälan, men tvingas att nyregistrera
ett lag för att få in det i MyTeam.
Välj menyvalet ”Till Officiell anmälan”.
Denna menylänk övertrumfar ett stängt anmälningsformuläret och ger er direkt access till den
officiella anmälan.

1.18.

Skapa faktura utan att sända fakturan

En del klubbar betalar in sin anmälningsavgift innan de fått sin faktura. I detta läget kan det vara
förvirrande att skapa och skicka fakturan med texten ”Att betala;”
Välj menypunkten Fakturering .
Om man kryssmarkerar Skicka ej och klickar på Fakturera-knappen, skapas fakturan upp men
skickas ej till klubben. Däremot skickas den till er, om ni har registrerat er som kopia-mottagare av
fakturor.
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