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INLEDNING
Syftet med systemet är att tillhandahålla ett verktyg för administration av diverse arrangemang, t.ex.
konferenser och utbildningar. Systemet tillhandahåller sidor för anmälan och en administratör av ett
arrangemang kan under anmälningstiden följa antalet anmälda samt de val som de anmälda gjort.
När anmälningstiden gått ut är det möjligt att ta ut underlag för beställning av exempelvis fika, hotell,
lokaler, mm.

1 LOGGA IN
Skriv in följande adress i webbläsaren och tryck på Enter.
http://anmalan.svenskakyrkan.se/admin/

Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Glöm ej att domän måste anges för användarnamnet
t.ex. khus\kalle där khus är domän och kalle användarnamn.

1.1 Endast rapportbehörighet
Om du endast har behörighet till rapporter så kan du gå vidare till avsnitt 11 Rapporter.
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2 STARTSIDAN
När du loggat in kommer du till startsidan. De arrangemang som inte är avslutade visas i listan.
Ett arrangemang räknas som avslutat en månad efter slutdatum.

2.1 Ny
Här skapar du en anmälningssida för ett nytt
arrangemang genom att lägga in grunduppgifter och
aktiviteter som sedan kopplas till arrangemanget.

2.2 Sök
Här söker du efter arrangemang.

2.3 Start
Tar dig tillbaka till startsidan.

2.4 Statistik
Här kan du visa statistik för deltagande och kurser
under en bestämd period.

2.5 Välj Område
Om du kan administrera mer än ett område så kan du
välja vilket du vill se kurser för här.

2.6 Kurs Mellan
Här kan du välja vilka datum som du vill se
kurser ifrån.
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2.7 Tillbaka
Tar dig till föregående sida

3 Söka ett arrangemang
Klicka på Sök-knappen.

Sök arrangemanget genom att skriva in en del av namnet, hela namnet eller hela namnet och
fullständigt datum. Välj region om du bara vill se för ett visst område. Klicka på Sök.

En lista med både aktuella och
inaktuella arrangemang visas.
Öppna arrangemanget genom
att klicka på raden.
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4 Skapa ett nytt arrangemang
Klicka på Ny-knappen på startsidan.

4.1 Grunduppgifter
Börja med att fylla i grunduppgifterna.

4.1.1

Region

Visar den enhet du har behörighet till och som
kursen kommer att skapas i.

4.1.2

Namn

Här skriver du in namnet på arrangemanget.

Namnfältet måste fyllas i.
Uppgiften visas på anmälningssidan, i e-postbekräftelsen samt
på anmalan.svenskakyrkan.se
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4.1.3

Datum från – till

Här väljer du datum för arrangemanget genom att
klicka i rutorna.

Datumfälten måste fyllas i.
Uppgiften visas på anmälningssidan, i e-postbekräftelsen samt
på anmalan.svenskakyrkan.se

4.1.4

Administratör

Här skriver du in namnet på personen som
administrerar arrangemanget.

Detta fält måste fyllas i.
Uppgiften visas på
anmalan.svenskakyrkan.se

4.1.5

Värd

Om det finns en värd, ordförande, moderator eller
liknande skriver man in det här.
Uppgiften visas inte
för deltagarna

4.1.6

Ansvarig innehåll

Här skriver du in namnet på personen som
är ansvarig för innehållet/programmet för
arrangemanget.

Uppgiften visas inte
för deltagarna
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4.1.7

Kostnad

Om man har en totalkostnad för hela arrangemanget
anger man den här. Avgiften anges utan mellanslag
eller punkt. Ska deltagarna däremot faktureras för de
aktiviteter de väljer anger du priset under fliken
Aktiviteter och Pris. Anges utan moms.
Avgiften visas inte för
deltagarna

4.1.8

Lokal

Här skriver du in var arrangemanget ska genomföras.

Uppgiften visas på
anmalan.svenskakyrkan.s
e

4.1.9

E-postkontakt

Här skriver du in e-postadressen till den person som
kan svara på eventuella frågor från deltagarna eller så
skriver du adressen till en funktionsbrevlåda, t.ex.
konferensbokning@svenskakyrkan.se

Uppgiften kommer att finnas med i
bekräftelsen som visas på skärmen
när man anmält sig samt på
anmalan.svenskakyrkan.se

4.1.10

Länk till vägbeskrivning

Här kan du infoga en länk med vägbeskrivning till
lokalen.
Länken visas på
anmalan.svenskakyrkan.se
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4.1.11

Beskrivning

Här kan du beskriva syfte för arrangemanget, innehåll,
eventuell avgift m.m. Beskrivningen visas på
anmalan.svenskakyrkan.se
OBS välj storlek på texten
sist annars försvinner
storleksvalet om du tex
ändrar till fet text efteråt.

4.1.12

Skapa och gå vidare

Klicka på knappen Skapa och gå vidare till nästa steg.

5 AKTIVITETER
5.1 Skapa aktivitet
Om du vill att deltagarna ska välja aktiviteter lägger du in detta här. En aktivitet kan t.ex. vara: logi,
lunch, middag, dag 1, dag 2, seminariepass 1, utflykt, studiebesök.

5.1.1

Namn

Skriv in namnet och eventuell kostnad på aktiviteten. Du väljer själv om uppgiften om kostnad ska
finnas med. Har man en flerdagarsaktivitet kan det vara bra att ange ett datum också.

Namnuppgiften visas på
anmälningssidan.
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5.1.2

Pris

Om deltagarna ska faktureras för de aktiviteter de väljer anger du kostnaden här. Man kan fakturera
alla eller vissa av aktiviteterna. Har du däremot en totalkostnad, för hela arrangemanget, anger du
detta under fliken Grunduppgifter och Kostnad. Kostnaden anges bara med siffror, inga mellanslag
eller punkter. Skrivs in utan moms.

Prisuppgiften visas inte
för deltagaren.
Om priset ska visas kan
du skriva in detta i
namnfältet.

5.1.3

Antal platser

Om antalet platser är begränsat kan du ange detta här.

Uppgiften är till för din
egen skull och visas inte
för deltagaren.
Reservlistan kan inte
tillämpas på
aktivitetsnivå.

5.1.4

Lokal

Här skriver du in platsen/lokalen där
aktiviteten äger rum.

Lokaluppgiften visas
inte för deltagaren
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5.1.5

Kommentar

Här kan du notera eventuella
kommentarer om aktiviteten.
Spara uppgiften genom att klicka
på Spara-knappen.

Kommentarerna visas
inte för deltagarna.

5.1.6

Spara

Spara uppgifterna genom att klicka
på Spara-knappen. Om du vill
lägga in ytterligare aktiviteter klickar
du på Lägg till aktivitet och gör på
samma sätt som tidigare.

5.2 Gruppera aktiviteter
Flervalsaktiviteter använder du när en deltagare
ska kunna göra flera val under t.ex. ett seminariepass. Du avgör om deltagaren ska ha möjlighet att
göra första hands- och andrahandsval eller endast
ett val. Dessa val av aktiviteter lägger du in som
en vanlig aktivitet och behandlar sedan i
funktionen ”Gruppera aktiviteter”. Klicka på
knappen Gruppera aktiviteter.
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5.2.1

Skapa ny gruppering

Skriv in namnet på den första flervalsaktiviteten, t.ex. Seminariepass 1.
Bocka i rutorna för de aktiviteter som ska ingå i flervalsaktiviteten. Klicka på Spara. Om du vill lägga till
ytterligare grupperingar klickar du på knappen Grupperna aktiviteter och gör på samma sätt som
tidigare.

Kom ihåg att kryssa i rutan
för Flervalsaktivitet om
deltagaren ska ges möjlighet
att göra både första- och
andrahandsval.

Välj de aktiviteter som ska
kopplas till Seminariepass 1.
OBS! En aktivitet kan bara
kopplas en gång. Om
samma aktivitet upprepas i
flera grupperingar måste du
lägga upp aktiviteten lika
många gånger som den
förekommer i en gruppering.

Så här kan det se ut på anmälningssidan när du är klar med dina
aktiviteter och grupperingar.
Seminariepassen har första- och
andra handsval.
Till lunch kan man endast välja ett
alternativ.
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5.2.2

Ordna aktiviteter

Om du upptäcker att dina aktiviteter hamnat
i fel ordning kan du ändra detta genom att
klicka på Ordna aktiviteter.

Ändra ordning på dina aktiviteter genom att
numrera dem i den ordning du önskar.
Här ändrar vi ordning på Logi och Middag
genom att skriva 1 i fältet för Middag och 2
i fältet för Logi.
Klicka på Ordna.

Du kan endast ändra ordning
på de aktiviteter som inte ingår
i någon gruppering.

Aktiviteterna är ordnade enligt ditt val.
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6 ANMÄLAN
6.1 Skapa anmälningssida
Här väljer du de uppgifter som ska eller inte ska visas på anmälningssidan. Vissa uppgifter är förvalda,
om du inte önskar visa dessa måste du själv bocka av dem. När du gjort dina val är sidan klar.

6.1.1

Anmälan mellan

Klicka på den första rutan och välj datum för första
anmälningsdag, i den andra rutan väljer du sista
anmälningsdag. Du kan när som helst ändra datum för
sista anmälningsdag.
Uppgiften visas på
anmalan.svenskakyrkan.se

Följande meddelande visas om man försöker anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut:

Är man administratör så visas följande meddelande och man kan då välja att gå till sidan ändå.
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6.1.2

Information om anmälan

Här kan du skriva en informationstext till deltagarna.
Det kan t.ex. vara information om bokningsregler,
lokal m.m.
Texten visas på
anmälningssidan.
OBS välj storlek på texten
sist annars försvinner
storleksvalet om du tex
ändrar till fet text efteråt.

6.1.3

Antal platser

Om antalet platser för hela arrangemanget är begränsat
anger du detta här. På denna nivå fungerar reservlistan.

6.1.4

Ha reservlista

Kryssa i rutan om du vill ha en reservlista. När kursen blir
fullbokad erbjuds deltagaren att sätta upp sig på en
reservlista.
OBS! Reservlistan fungerar endast när det gäller antalet
deltagare för hela arrangemanget och inte när det gäller
val till aktiviteter.
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Följande information visas på anmälningssidan när ett
arrangemang är fullbokat.
Först kommer det upp en ruta som berättar att den
deltagare som anmäls kommer att hamna på reservlistan.
Sedan erbjuds deltagaren att anmäla sig till en
reservlista.

Under fliken Anmälda visas alla anmälda
deltagare. Om deltagaren anmält sig till
Reservlistan är detta markerat i rutan
Reserv.
Om det blir avbokningar kan du föra över
reserverna till ordinarie deltagarlista genom
att klicka på knappen För över reserver
som ordinarie.
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6.1.5

Anmälan med aktiviteter

Rutan ska vara ikryssad om deltagarna ska välja
aktiviteter vid anmälningstillfället.

6.1.6

Bindande anmälan

Bindande anmälan innebär att anmälan är
bindande och ett meddelande om detta visas på
anmälningssidan.

6.1.7

Meddelande vid bindande anmälan

Meddelandet Anmälan är bindande visas på anmälningssidan när rutan är ikryssad.

Texten visas
automatiskt om
rutan är ikryssad.

Om du vill lägga till ytterligare information
om bindande anmälan kan du skriva in
detta i rutan för Information om
anmälan eller under fliken E-post och epostmeddelande.
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6.1.8

Anmäl flera

Kryssa i rutan om man skall kunna anmäla flera personer
med samma gemensamma uppgifter.

6.1.9

Visa församling/org

Kryssa i rutan om deltagarna ska uppge församling/
organisation vid anmälan.

6.1.10

Visa personnummer

Kryssa i rutan om du behöver deltagarnas personnummer.
Verksamhet som uppbär samhällsbidrag, t.ex. folkhögskolor
och studieförbund kräver att deltagarna uppger personnummer
vid anmälan.

6.1.11

Visa befattning

Kryssa i rutan om deltagarna ska uppge befattning vid
anmälan. Denna uppgift blir frivillig i anmälan.

6.1.12

Visa allergier

Denna ruta måste kryssas i om deltagarna ska kunna anmäla
eventuella önskemål om specialkost, t.ex. födoämnesallergier
och vegetarisk kost.

6.1.13

Visa önskemål övrigt

Denna ruta måste kryssas i om deltagarna ska kunna anmäla
övriga önskemål eller lämna särskild information

6.1.14

Visa student/pensionär

Denna får ENDAST användas om priset ligger direkt på Kursen,
inte om pris är per aktivitet. Det alternativa priset fyller du i under
fliken Ekonomi. Fakturor som skickas inomkyrkligt tar inte hänsyn
till detta.
Om du har deltagare som är studenter eller pensionärer och som
ska betala en annan kostnad bockar du i denna ruta.
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6.1.15

Visa extrafält

Om du behöver information utöver de alternativ som finns kan du
välja att skapa extrafält. Bocka för rutan och skriv in texten i fältet.
Om du vill att deltagaren skall kunna fylla i en längre text kryssa
även i Flerradsfält.

6.1.16

Spara

Klicka på Spara för att spara uppgifterna.

6.1.17

Visa anmälningssida

Klicka på Visa anmälningssida för att förhandsgranska anmälningssidan.
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6.1.18

Villkor

Här kan du lägga in extra villkor i anmälan. Dessa kommer
att visas för deltagaren när de trycker på länken som beskrivs
nedan. När en eller flera deltagare har anmält sig så går det
inte längre att ändra denna text på kursen.
När denna text sparas så sätts den även som standardvärde
för kurser inom ert område. Detta gör att man bara behöver
skriva texten en gång samt dom få gånger den behöver
ändras. På grund av detta så är det viktigt att ni är överrens
inom enheten vad det skall stå här.
Existerande kurser påverkas inte utan bara kurser som
skapas efter att texten är ändrad.

OBS välj storlek på texten
sist annars försvinner
storleksvalet om du tex
ändrar till fet text efteråt.

Alla deltagare måste acceptera och godkänna villkoren för
att kunna skicka iväg sin anmälan.
Följande meddelande visas om deltagaren inte kryssar i
rutan ”Jag godkänner och accepterar villkoren”

Följande information visas när man klickar på länken
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6.1.19

Exempel på anmälningssida

Här följer ett exempel på hur en anmälningssida kan se ut. Uppgifterna som visas är baserade på de
val du gjort under flikarna Grunduppgifter, Aktiviteter och Anmälan.
Fakturering visas inte om kursen är gratis.
Obligatoriska uppgifter är markerade med en röd stjärna.
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6.2 Anmälningslänk
För att underlätta för deltagarna att anmäla kan du ta ut en anmälningslänk som är kopplad till
arrangemanget. Länken visas när du öppnar arrangemangets anmälningssida.

Klicka på Visa
anmälningssida

Anmälningssidan öppnas. Adressen som visas i webbläsarens adressfält är den länk som är kopplad
till ditt arrangemang. Kopiera länken och bifoga den i en e-postinbjudan eller publicera på
arrangemangets webbplats.
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7 ANMÄLDA
Under fliken Anmälda visas alla anmälda deltagare.

7.1.1

Anmälda deltagare

I listan visas 25 deltagare per sida. När antalet sidor blir fler än en, visas sidnumren nere i listans
högra hörn. Klicka på sidnumren för att byta sida. Namnen visas inte i bokstavsordning, utan i den
ordning deltagarna anmält sig.

7.1.2

Visa information om deltagare

Leta upp deltagaren i listan och klicka på namnet.
Anmälningsuppgifterna öppnas i en bild under deltagarlistan.
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7.1.3

Söka deltagare

Om du behöver söka en deltagare skriver du namnet i rutan och trycker på Sök-knappen. Du kan
söka på delar av eller hela namnet samt önskemål och/eller reserv.

Återgå till listan
genom att tömma
sökfälten och
trycka på sök igen

7.1.4

Ta bort deltagare

Om en deltagare vill göra en avbokning måste det ske via administratören. Deltagaren kan inte göra
detta själv. Leta upp deltagaren i listan och klicka på namnet. Bilden med anmälningsuppgifterna
öppnas. Klicka på Ta bort-knappen.
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Följande bild visas.
Välj OK om personen
ska tas bort.

7.1.5

Ändra uppgifter i en anmälan

Om en deltagare vill ändra uppgifter i sin anmälan måste det ske via administratören. Deltagaren kan
inte göra detta själv. Leta upp deltagaren i listan och klicka på namnet. Bilden med
anmälningsuppgifterna öppnas. Skriv in ändringarna och klicka på knappen Ändra uppgifter.
Ändringarna registreras.
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8 Ta bort ett arrangemang
Öppna det arrangemang du vill ta bort genom att klicka på namnet i listan på startsidan.

Sidan med Grunduppgifter öppnas.
Ta bort arrangemanget genom att klicka
på Ta bort längst ned på sidan.

Svara Ja om du är säker på att
arrangemanget ska tas bort.
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9 EKONOMI
Fakturering via systemet är endast möjlig för de enheter som har ansökt och blivit konfigurerade för
detta ändamål. Övriga enheter har möjlighet att skriva ut fakturaunderlag under fliken Rapporter.

9.1 Åtkomst till fakturafunktionen
För att få åtkomst till funktionen att skapa elektroniskt fakturaunderlag så måste rättigheter för detta
sättas upp i systemet. Information om faktureringssystem, FAS eller KOB, och information om vilka
användare som får skapa fakturaunderlag måste registreras. Ni måste också tillåta popuppfönster för
anmalan.svenskakyrkan.se i webbläsaren.
Tänk på att endast kurser med pris kommer att kunna faktureras. Tänk också på att det bara är
fakturaunderlag för inomkyrkliga kunder som kan skapas.

9.2 Att skapa elektroniskt fakturaunderlag

Anmälan

Fakturaunderlag

Beroende på hur ni hanterar inomkyrkliga fakturor så finns det olika varianter på hur elektroniska
fakturaunderlag hanteras i anmälan. En enhet kan endast ha en av dessa varianter.

Anmälan till KOB

KOB

Anmälan Till FAS

FAS

Anmälan Till Agresso

Agresso
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9.3 Använda elektroniskt fakturaunderlag
9.3.1

Skapa ett arrangemang med kostnad

Det finns två sätt att administrera kostnader för ett arrangemang. Antingen så har arrangemanget en
totalkostnad, det vill säga ett enhetligt pris för hela, eller så anges en kostnad per aktivitet. Dessa
båda går inte att kombinera. Kostnader ska alltid anges utan moms.
Om totalkostnad används så ska det fyllas i under fliken ”Grunduppgifter” i fältet ”Avgift”. Kostnaden
anges utan moms.

Om arrangemangskostnaden baseras på aktiviteter så anges kostnaden per aktivitet när dessa
skapas. Dessa kostnader anges också utan moms.

Tänk på att det inte går att fakturera kurser som saknar pris.

31
Användarhandledning version 3.2

9.4 Att anmäla sig till en konferens med kostnad
För att det ska gå att skapa elektroniskt fakturaunderlag för en kurs så måste deltagarna fylla i
organisationsnummer för den kyrkliga enhet som ska faktureras när de anmäler sig. Detta fält visas
automatiskt när man har satt ett pris på kursen eller på någon aktivitet.
När deltagaren fyller i enhetens namn får de hjälp med detta av en så kallad automatisk
kompletteringsfunktion.Om fakturan skall gå till privatperson eller ett företag utanför kyrkan så måste
den som anmäler sig klicka i rutan ”editera manuellt”. Dessa deltagare kommer inte komma med i
fakturaunderlaget som bara gäller inomkyrkliga fakturor.
När man editerar manuellt kan man inte skriva in organisationsnummer mellan 2520000015 och
2520100138. Dessa är reserverade för svenska kyrkan och dom nummer inom detta spann som går
att skicka fakturor till finns med i den automatiska funktionen.

9.5 Hitta till funktionen för elektroniskt fakturaunderlag
Välj den kurs du vill skapa elektroniskt fakturaunderlag för genom att klicka på kursen i listan över
kurser.

Välj sedan fliken ”Ekonomi”
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9.6 Uppgifter för elektroniskt fakturaunderlag SKNN och Kyrklig
ekonomi

9.6.1

Ekonomi

Avgift används för de kurser där man har en totalkostnad för hela kursen. När den används ska den
vara ifylld redan när man skapade kursen. Kostnaden ska alltid anges utan moms.
Alternativ avgift används endast då deltagaren har angivit att de är student/pensionär och
fakturamottagaren inte är en inomkyrklig enhet.

9.6.2

Kontering

Fyll i de uppgifter som du vill ha med i fakturaunderlaget på Konto, Kostnadsställe och Projekt. Objekt
används inte mot SKNN och Kyrklig ekonomi.

9.6.3

Moms

Momssats anger vilken moms det ska vara på evenemanget. Ange 900 om det är momsfritt och 925
om moms ska läggas på avgiften.

9.6.4

Spara

När momssats och avgift är ifyllda korrekt så måste de sparas innan man går vidare. För att göra detta
tryck på knappen spara.

9.6.5

Avbryt

Om man inte vill spara uppgifterna klickar man på knappen Avbryt. Detta avbryter inmatningen av
värden så att ingenting sparas.

9.7 Skapa elektroniskt fakturaunderlag
Tryck på knappen ”Skapa fakturaunderlag” (se bilden ovan) så kommer fakturor skapas och
information om vad som skapades visas i ett nytt fönster. Dessa underlag skickas direkt till FAS så
efter någon minut bör fakturan finnas tillgänglig i FAS importen. Om inte kontakta administratören.

9.8 Ångra tidigare fakturor
Om felaktiga uppgifter upptäcks i någon faktura så finns det en ångrafunktion i Anmälan. Denna
ångrafunktion skapar inte någon kreditfaktura utan du måste ”makulera” fakturorna i FAS innan du
skapar nya i Anmälan. För att ångra faktureringen klicka på knappen ”Ångra tidigare fakturor”. Detta
måste konfirmeras genom att trycka ”Ok” i rutan som visas. Efter ”Ok” markeras alla deltagare på
kursen som icke fakturerade. Makulera sedan alla importerade fakturor från kursen i FAS. Ändra
sedan felaktiga uppgifter i anmälan och skapa fakturor på nytt.
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9.9 Uppgifter för elektroniskt fakturaunderlag till KOB
Under fliken ekonomi så finns det ett antal olika fält att beakta vid skapandet av fakturor.

9.9.1

Ekonomi

Avgift används för de kurser där man har en totalkostnad för hela kursen. När den används ska den
vara ifylld redan när man skapade kursen. Kostnaden ska alltid anges utan moms.
Alternativ avgift används inte för fakturering via KOB

9.9.2

Kontering

Inget av fälten under kontering används för fakturering via KOB.

9.9.3

Moms

Momssats anger vilken moms det ska vara på evenemanget. Ange 0 om det är momsfritt och 25 om
moms ska läggas på avgiften.

9.9.4

Spara

När momssats och avgift är ifyllda korrekt så måste de sparas innan man går vidare. För att göra detta
tryck på knappen spara.

9.9.5

Avbryt

Om man inte vill spara uppgifterna klickar man på knappen Avbryt. Detta avbryter inmatningen av
värden så att ingenting sparas.

9.10 Skapa elektroniskt fakturaunderlag
Tryck på knappen ”Skapa fakturaunderlag till KOB” (se bilden ovan) så kommer fakturor skapas och
information om vad som skapades visas i ett nytt fönster. Dessa underlag skickas direkt till KOB så
efter någon minut bör fakturan synas i KOB. Om inte kontakta administratören. Fakturorna får status
under beredning när de kommer in till KOB. De skickas alltså inte automatiskt till mottagaren. Du
måste logga in i KOB och skicka dem. Är någon faktura fel, se nästa avsnitt.

9.11 Ångra tidigare fakturor
Om felaktiga uppgifter upptäcks i någon faktura så finns det en ångrafunktion i Anmälan. Denna
ångrafunktion skapar inte någon kreditfaktura utan du måste ”makulera” fakturorna i KOB innan du
skapar nya i Anmälan. För att ångra faktureringen klicka på knappen ”Ångra tidigare fakturor”. Detta
måste konfirmeras genom att trycka ”Ok” i rutan som visas. Efter ”Ok” markeras alla deltagare på
kursen som icke fakturerade. Logga in i KOB och makelera de importerade fakturorna från kursen.
Ändra sedan felaktiga uppgifter i anmälan och skapa fakturor på nytt.
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9.12 Uppgifter för elektroniskt fakturaunderlag till FAS
Under fliken ekonomi så finns det ett antal olika fält att beakta vid skapandet av fakturor.

9.12.1

Ekonomi

Avgift används för de kurser där man har en totalkostnad för hela kursen. När den används ska den
vara ifylld redan när man skapade kursen. Kostnaden ska alltid anges utan moms.
Alternativ avgift används inte för fakturering via FAS

9.12.2

Kontering

Fyll i de uppgifter som du vill ha med i fakturaunderlaget på Konto, Kostnadsställe, Projekt och Objekt.

9.12.3

Moms

Momssats anger vilken moms det ska vara på evenemanget. Ange 0 om det är momsfritt och 25 om
moms ska läggas på avgiften.

9.12.4

Spara

När momssats och avgift är ifyllda korrekt så måste de sparas innan man går vidare. För att göra detta
tryck på knappen spara.

9.12.5

Avbryt

Om man inte vill spara uppgifterna klickar man på knappen Avbryt. Detta avbryter inmatningen av
värden så att ingenting sparas.

9.13 Skapa elektroniskt fakturaunderlag
Tryck på knappen ”Skapa fakturaunderlag” (se bilden ovan) så kommer fakturor skapas och
information om vad som skapades visas i ett nytt fönster. Dessa underlag skickas direkt till FAS så
efter någon minut bör fakturan finnas tillgänglig i FAS importen. Om inte kontakta administratören.

9.14 Ångra tidigare fakturor
Om felaktiga uppgifter upptäcks i någon faktura så finns det en ångrafunktion i Anmälan. Denna
ångrafunktion skapar inte någon kreditfaktura utan du måste ”makulera” fakturorna i FAS innan du
skapar nya i Anmälan. För att ångra faktureringen klicka på knappen ”Ångra tidigare fakturor”. Detta
måste konfirmeras genom att trycka ”Ok” i rutan som visas. Efter ”Ok” markeras alla deltagare på
kursen som icke fakturerade. Makulera sedan alla importerade fakturor från kursen i FAS. Ändra
sedan felaktiga uppgifter i anmälan och skapa fakturor på nytt.
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10 PROGRAM
Här kan du skapa ett program för arrangemanget. Programmet kan sedan skrivas ut under fliken
”Rapporter”. Deltagarna kan se programmet genom att klicka på en länk på anmälningssidan.

10.1 Skapa program
Klicka på knappen Lägg till programpunkt.

10.1.1

Namn

Skriv in namnet på programpunkten.

10.1.2

Start

Skriv tiden då programpunkten startar. För att programpunkterna ska hamna i rätt ordning måste man
tänka på att skriva 09.00 och inte 9.00.

10.1.3

Slut

Skriv tiden då programpunkten slutar.

10.1.4

Ansvarig

Skriv namnet på personen som är ansvarig för programpunkten.
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10.1.5

Lokal

Skriv in namnet på lokalen där programpunkten genomförs.

10.1.6

Dokument (funktionen under utveckling)

Tanken är att man ska kunna ladda upp material kopplat till respektive programpunkt.

10.1.7

Datum

Här väljer du datum för programpunkten.

10.1.8

Visa program

Klicka på VISA-knappen om du vill förhandsgranska programmet.

Programmet öppnas.

10.1.9

Ta bort/ändra programpunkter

Klicka på programpunkten du vill ändra eller ta bort. Gör dina ändringar och tryck på Spara eller
tryck på Ta bort om programpunkten ska tas bort.
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11 RAPPORTER
För att komma till rapportsidan klicka på kursen du avser skriva ut rapporter för.
Välj sedan fliken Rapporter. Om du bara har är behörig till rapporter så kommer du automatiskt till
denna flik.
Här kan du välja mellan ett antal ”grundrapporter” för export till Excel eller PDF. Dessa rapporter kan
sedan bearbetas och administratören har möjlighet att skapa listor efter eget behov. Följande uppgifter
visas i rapporterna:
Deltagarlista med aktivitetsval
OBS! Uppgifterna i listan visas endast om arrangemanget har aktiviteter.
Förnamn, efternamn, organisationsnummer, enhetsnamn, e-postadress, att./avdelning, adress,
postnummer, postort, telefon, befattning, personnummer, anmälningsdag, fakturamottagare,
grupperingsnamn, aktivitetsnamn, vald ordning och information från extrafälten.
Deltagarlista utan aktivitetsval
Förnamn, efternamn, organisationsnummer, enhet, e-postadress, att./avd, adress, postnummer,
postort, telefon, befattning, personnummer, anmälningsdag, fakturamottagare och information från
extrafälten.
Deltagarlista enkel
Förnamn, efternamn, befattning och enhet.
Önskemål
Förnamn, efternamn, önskemål kost och övrig information.
Aktivitetslista
Förnamn, efternamn, önskemål kost och övrig information.
Rapporten visar en lista/aktivitet.
Lista med aktiviteter som kolumner
Förnamn, efternamn, enhet, önskemål övrigt, önskemål kost och alla valda aktiviteter.
Program
Namn på arrangemanget, start- och sluttid för programpunkten, programpunkter, talare/föreläsare
och lokal.
Etiketter (namnskylt)
Namn, enhet, arrangemangets namn och datum för arrangemanget.
OBS! Storleken på etiketterna måste förminskas för att passa in på sidan. Exportera filen till Excel.
Klicka på Arkiv – Utskriftsformat, vid Förminska/förstora till xx % av normalstorlek ändrar du
storleken till 98% (om detta inte fungerar ändrar du till 97%).
Faktureringsunderlag
OBS! Kan endast exporteras till PDF.
Fakturaadress, namn på arrangemanget, datum, namn på deltagaren och kostnad.
Attestlista
OBS! Kan endast exporteras till PDF.
Kontakt- och faktureringsuppgifter
Förnamn, efternamn, organisationsnummer, enhet, e-postadress, att./avdelning, adress, postnummer,
postort, telefon, befattning, personnummer, fakturamottagare, att./avd, fakturaadress,
fakturapostnummer, fakturapostort, anmälningsdag och information från extrafälten
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11.1 Skapa en rapport/lista
Klicka på fliken Rapporter.

11.1.1

Visa rapport

Välj rapport och klicka på knappen Visa rapport. Den valda rapporten öppnas på skärmen.

Rapporten som öppnas
på skärmen kan inte
bearbetas. För att kunna
bearbeta rapporten
måste den exporteras till
Excel eller Acrobat PDF.
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11.1.2

Exportera rapport

Välj format under Select a format och tryck på Export.

Välj Öppna
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Rapporten är nu öppnad i Excel och kan bearbetas efter egna behov.
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12 E-POST
En bekräftelse skickas automatiskt till alla som anmäler sig. Bekräftelsen innehåller information om de
uppgifter deltagaren lämnat och de val som gjorts. Administratören kan även lägga till ett eget
meddelande.

12.1.1

E-postmeddelande

Här kan du lägga in ett meddelande vilket visas i den bekräftelse som skickas till deltagaren.
Skriv in din text och tryck på Spara.

12.1.2

Epostutskick till alla deltagare

För att skicka epost till alla deltagare gå till fliken E-post. I den nedre rutan kan du skriva ett
meddelande. För att skicka tryck på knappen ”Skicka till alla deltagare”. Även personer på reservlista
får ett E-post.
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13 BEKRÄFTELSER
Deltagaren får två bekräftelser. Den första visas på skärmen när anmälan har skickats iväg. Den
andra skickas till den e-postadress deltagaren angivit vid sin anmälan.

13.1.1

Bekräftelse på skärmen

Denna bekräftelse visas för deltagaren när anmälan har godkänts och skickats.

Om ett arrangemang är fullbokat visas följande bekräftelse.

13.1.2

E-postbekräftelse i samband med anmälan

En bekräftelse skickas med e-post till den e-postadress deltagaren angivit. I bekräftelsen visas alla de
uppgifter deltagaren fyllt i på anmälningssidan. Under rubriken Övrig information visas de uppgifter
administratören fyllt i första rutan under fliken E-post.
OBS Det händer att mailen hamnar i skräppostkorgen hos användaren OBS
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Om deltagaren gjort förstaoch andrahandsval är
förstahandsvalen markerade
med fet text.

Om ett arrangemang har begränsat antal platser och du kryssat i rutan för ”Reservlista” kommer
deltagaren att få följande meddelande om arrangemanget är fulltecknat.
OBS! Kom ihåg att reservlistan fungerar endast när det gäller antalet deltagare för hela
arrangemanget och inte när det gäller val till aktiviteter.
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14 http://anmalan.svenskakyrkan.se
På adressen http://anmalan.svenskakyrkan.se visas en lista med alla enheters aktuella
arrangemang. Denna länk är användbar om du vill se alla nu aktiva arrangemang. Genom att välja
område och klicka på Sök så får man bara upp kurser som gäller det området. Om man vill begränsa
ytterligare så kan man ange hela eller en del av kursnamnet. Då får man bara upp kurser som
matchar namn och enhet i listan.

Information om arrangemanget får deltagaren genom att klicka på Visa. Informationen som
visas är grundad på de uppgifter du registrerat under flikarna Grunduppgifter och Anmälan när du
skapade anmälningssidan. Genom att klicka på Anmäl dig här kan deltagaren gå direkt till
anmälningssidan göra en anmälan.
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