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1 Behörigheter
Medlemsadministrationen ska kunna administreras utav både Svenska
Islandshästföreningen (SIF) samt dess lokalföreningar.
SIF kan hantera medlemsadministration, licenser, kompetenser samt tillgång till
BackOffice-system medan lokalföreningarnas behörighet är begränsad till endast
medlemsadministrationen.

2 Medlemsadministration

Figur 1: Medlemsadministration
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2.1 Organisationsstruktur
I Medlemsadministrationens organisationsbild kan lokalföreningarna som är
grupperade efter de regioner lokalföreningarna tillhör väljas för de centrala
användarna. De lokala användarna kan endast se den lokalförening de fått
behörighet att administrera.
Då lokalförening angivits visas information om lokalföreningen i sektionen
Information.

2.2 Urval
Bilden nedan visar sektionen Urval i Medlemsadministration där användare kan göra
urval på medlemmar.
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3 Funktioner
Då lokalförening angivits har användaren möjlighet att välja bland ett flertal funktioner
som används för att underhålla medlemmar och avgifter samt ekonomiska rapporter.
När användaren gjort urval och klickat på knappen
visas en lista över de
medlemmar som användaren önskat få fram. Här kan användaren antingen
administrera medlemmarna genom att se information eller kontakta dem en och en
eller samtliga medlemmar på en och samma gång.
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3.1 Registrera ny medlem
Via Registrera ny medlem kan användare på både lokal och central nivå registrera
nya medlemmar.

Figur 2: Registrera ny medlem

Registrera ny medlem består av Personinformation, medlemsinformation samt
fakturainformation.
Bland uppgifterna i personinformationen är en del fält obligatoriska att fylla i.
Personnummer, för- och efternamn, postnummer, mobilnummer samt epost är de
obligatoriska fälten och är markerade med en röd stjärna.
Ska personen registreras som en familjemedlem måste en huvudmedlem anges
vilket görs genom att klicka på knappen
. Då kan användaren söka bland
existerande personer i registret genom att antingen klicka på sök utan urval och få
upp samtliga personer i registret eller att göra urval på id, för- och efternamn eller
stad.

Figur 3: Sök upp en huvudmedlem
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Under medlemsinformation anger användaren medlemskategori samt inträdesdatum.
Under fakturainformationen anges för vilket år den nyblivne medlemmen ska
faktureras.
När alla uppgifter fyllts i klickar användaren på knappen

.

3.2 Avgifter
I Underhåll Medlemsavgifter kan användaren hantera medlemskategorierna.
Här kan användaren via knappen
redigera informationen i namn på
medlemsavgiften, belopp, fakturatext. konto, avdelning samt projekt. Dessa uppgifter
kan både lokala och centrala användare redigera men byta medlemskategorier på
befintliga och registrera en ny medlemskategori kan varken centrala eller lokala
användare göra.

Figur 4: Underhålla Medlemsavgifter

Önskar användaren att ta bort en medlemskategori kan användaren klicka på
symbolen för att radera
så länge ingen medlem är kopplad till denna
medlemskategori.
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Användaren kan även söka fram medlemskategorierna genom att klicka på knappen
. Här kan användaren göra urval på medlemskategorierna och därefter
klicka på
.

Figur 5: Gör urval på medlemskategorier

3.3 Ekonomisk översikt
Alla faktureringar och betalningar kan överses i Ekonomisk översikt. Här kan
användaren få en överblick av utgående fakturor från den senaste månaden,
utgående fakturor hittills i år, Totala summan och antalet av utgående fakturor från
föregående år, samt öppna betalningar.

Genom att klicka på plustecknet på varje
över fakturorna och beloppen.

rad kan användaren se en detaljerad lista

Nedan visas de utgående fakturor som skickats till medlemmarna. Användaren kan
se beloppet på fakturan som har skickats till medlemmen men för att granska
fakturan i detalj klickar användaren på plustecknet .
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Här visas att medlemmen har fått en faktura med faktnr.100003 för medlemsavgiften
som är på 515.-. Här visas även den totala summan, klubbens andel, eventuella
avgifter, hur mycket som betalats och restbeloppet.
För att gå ett steg tillbaka används minustecknet.

Redigera faktura
För att redigera fakturan kan användaren klicka på .
Från denna bild kan användaren skicka en kopia på fakturan till medlemmen,
redigera förfallodatum och skapa kreditnota.
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3.4 Kontoutskr pr medlem
I kontoutskrift per medlem kan användaren via ett antal urval ta fram de fakturor och
kreditnotor som skapats.
Användaren kan antingen söka en specifik persons fakturor eller efter ett visst datum
eller datumintervall.

Figur 6: Kontoutskrift per medlem

Figur 7: Sökresultat i kontoutskrift per medlem
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3.5 Saldolista reskontra
I saldolista reskontraposter kan användaren söka upp alla medlemsavgiftsposter i
reskontran.
Användaren kan göra urval efter bilagsdatum där valen är mellan, större än eller lika
med och mindre än eller lika med finns valbart i droplistan. Användaren få också välja
om rapporttypen ska vara Normal eller Ålderfördelad.

Figur 8: Normal

Figur 9: Åldersfördelad

3.6 Obetalda fakturor
I denna bild kan användaren se de obetalda kundfodringarna.
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Genom att klicka på plustecknet
kundfodringarna.

kan vi se en mer detaljerad bild över

Figur 10: Obetalda fakturor

Denna bild visar vilka medlemmar som har en obetald faktura. Om medlemmen
skulle betala fel summa kommer betalad summa samt restbelopp att visas i bilden.
Genom att klicka på plustecknet på den rad användaren önskar att granska
noggrannare kan användaren se ytterligare information om fakturan. I bild nr 12 kan
användaren även se fakturadatumet.
Då användaren vill gå tillbaka ett steg bilden kan användaren klicka på minustecknet
.

Figur 11: Kundfodringar

Figur 12: Detaljerad bild av en medlems obetalda faktura
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3.7 Posteringsjournal

4 Visa styrelse/kommitté
I Medlemsadministrationens översta sektion kan användaren välja en kommitté. Då
kommitté valts visas en länk under vald lokalförening.

Då användaren klickar på Visa Styrelse/kommitté visas vilka personer som har ett
uppdrag, deras kontaktuppgifter samt under vilken period de ska vara aktiva.

4.1. Ny kommitté
Om användaren vill skapa en ny kommitté klickar användaren på knappen Ny
kommitté där kommittétyp, namn, period då kommittéen ska vara aktiv, samt vem om
skapat kommittéen.
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Nytt uppdrag
Användaren kan även tilldela en person ett uppdrag. Användaren anger vilken
medlem det gäller, vad för typ av uppdrag medlemmen ska bli tilldelad samt vilket
period detta ska gälla för.

Epost utskick
Användaren kan kontakta varje förtroendevald. Antingen kan användaren eposta alla
eller en specifik medlem.

Ändra personuppdrag
Användaren kan via ändringsymbolen
ändra en medlems uppdragsstatus eller till
datum dvs till vilket datum uppdraget ska vara aktivt.
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