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För att komma åt applikationen för utbildning så klicka på fliken ”Utbildning” i toppmenyn. Det är
endast personer med rollen ”Superadministratör Utbildning” och/eller ”Admin Utbildning” som
kommer åt fliken ”Utbildning”. Skillnaden mellan rollerna är att ”Superadministratör Utbildning” får
tillgång till inställningar och kan på så sätt administrerar bland annat studieplaner,
verksamhetsformer dokumentmallar och mycket annat.

Start
Det första man kommer till är startsidan på utbildningsmodulen. Där ser man instruktioner och
annan nödvändig information. Till vänster finns en meny med de olika delarna i applikationen.
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Uppföljning
Den här fliken är endast synlig för SISU-Distriktscheferna. Konsulenter och övriga i SISU-Distriktet ser
inte den här fliken i vänstermenyn. Ingen i ett specialidrottsförbund eller specialdistriktsförbund ser
den här fliken.
Uppföljning är en översiktssida som bland annat visar hur många utbildningar ett SISU-Distrikt har
och hur många föreningar som de når ut till. Det är med andra ord en statistiksida.
För att få fram statistik så filtrerar man sökningen genom att fylla i information i sökfälten och
därefter klickar man på knappen ”Uppdatera”.

Sökresultatet kommer att visas längre ner på sidan. Observera att det kan uppstå en kortare
väntetid, det beror på hur man valt att filtrera sökningen. Har man en bredare/mer generell sökning
eller under en längre period så tar det längre tid att ladda statistiken än om man gör en specifik och
detaljerad sökning.

Idrott
Den här fliken är synlig för SISU-Distrikt och specialidrottsförbund, men inte för
specialdistriktsförbund.
Idrott är en statistiksida där man kan se hur många SISU-verksamheter distriktet har. SISU-Distrikten
kan välja mellan alla idrotter men endast inom sitt distrikt medan specialidrottsförbunden endast kan
se sin idrott men i samtliga distrikt.
För att få fram statistik så filtrerar man sökningen genom att fylla i information i sökfälten och
därefter klickar man på knappen ”Uppdatera”.

Sökresultatet kommer att visas längre ner på sidan. Observera att det kan uppstå en kortare
väntetid, det beror på hur man valt att filtrera sökningen. Har man en bredare/mer generell sökning
eller under en längre period så tar det längre tid att ladda statistiken än om man gör en specifik och
detaljerad sökning.
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Utbildningsplan
Den här fliken är synlig för SISU-Distrikt. Ingen i ett specialidrottsförbund eller specialdistriktsförbund
ser den här fliken. Idrottsföreningar ser fliken men kan endast se föreningens egna utbildningsplaner.
Utbildningsplan är en sida där man kan se utbildningsplanerna som man har skapat med
idrottsföreningarna. När en idrottsförening tillsammans med en SISU-konsulent gjort upp en
utbildningsplan ska de gå att hitta här.
För att få fram utbildningsplanerna så filtrerar man sökningen genom att fylla i information i
sökfälten och därefter klickar man på knappen ”Sök”.

Sökresultatet kommer att visas i ett pop-up fönster på sidan. Där man väljer föreningen alternativt så
kommer man direkt in på föreningen om man specificerat sin sökning tillräckligt.
När man står under föreningen så kan man öppna redan befintliga utbildningsplaner och
redigera/administrerar dessa. Man kan också skapa nya utbildningsplaner genom att klicka på
knappen ”Lägg till utbildningsplan”.

SISU-Distrikt kan se alla utbildningsplaner för alla föreningar i distriktet medan idrottsföreningarna
endast kan se föreningens utbildningsplaner.
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Utbildning
Den här fliken är synlig för SISU-Distrikt, specialidrottsförbund och specialdistriktsförbund.
SISU-Distrikten ser sina och specialdistriktens anordnade utbildningar, de kan inte se
specialidrottsförbundens anordnade utbildningar.
Specialidrottsförbunden ser sina och specialdistriktens anordnade utbildningar, de kan inte se SISUDistriktens anordnade utbildningar.
Specialdistriktsförbunden ser sina och specialidrottsförbundets anordnade utbildningar, de kan inte
se SISU-Distriktens eller andra specialdistriktsförbunds anordnade utbildningar.
Utbildning är en sida där man skapar, söker fram, redigerar, slutrapporterar och administrera
utbildningar.
På utbildningssidan kan man söka fram redan skapade utbildningar. Man kan filtrera sin sökning
genom att fylla i fältet för ”Sök utbildning” eller så kan man göra en utökad sökning och på så sätt
specificera sin sökning ytterligare. När man har filtrerar sin sökning på klickar man på knappen ”Sök”.

Sökresultatet visas längre ner på sidan. För att komma åt och redigera en utbildning så klicka på
utbildningens namn. Som standard visas 20 utbildningar per sida, detta kan ändras längst ner på
sidan. Maximalt kan man visa 50 utbildningar per sida.
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Om man klickar sig in på en utbildning så kan man bläddra bland utbildningarna genom att använda
knapparna bestående av pilar upp till höger. Man kan bläddra bland alla utbildningar som låg på den
aktuella sidan i sökresultatet.

Vill man gå tillbaka till sökresultatet klickar man på ”tillbaka”-knappen.
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Man kan snabbhantera och masshantera utbildningar. Genom att markera utbildningar med en bock
i rutan längst till vänster om utbildningen så kan man sedan klicka på ”Ändra markerade”. Observera
om man ska masshantera utbildningar genom att markera och sedan klicka på ”Ändra markerade” så
behöver utbildningarna vara av samma verksamhetsform.

Man kan kopiera en utbildning, det gör man genom att markera utbildningen och klicka på knappen
”Kopiera”. En kopia av utbildningen skapas då, där kan man göra eventuella förändringar och spara.

Man kan också kopiera en utbildning om man klickat sig in på utbildningen.

7

Man kan snabbslutrapportera, det gör man genom att markera utbildningen och klicka på knappen
”Snabbslutrapportera”. Du kan också klicka på ”Snabbslutrapportera” utan att markera någon
utbildning, då öppnas en ny ruta och man får skriva in ett ID för en utbildning och därefter klicka på
knappen ”Ladda utbildningar”.

Snabbslutrapportera används för att snabbt få en överblick över utbildningens information och
deltagarlista och sedan snabbt kunna slutrapportera utbildningen.
-

Du kan ändra de vanligaste informationsfälten i utbildningen.
Du kan lägga till nya deltagare, endast med hjälp av fullständigt personnummer.
Du kan sätta en deltagare som utbildare.
Du kan sätta en deltagare som antagen.
Du kan ta bort en eller flera deltagare. Antingen direkt i tabellen genom röda knappen Ta
bort, eller markera en/flera deltagare och klicka på Ta bort ovanför tabellen.
Du kan kopiera en utbildning.

Längst ner på sidan finns en knapp som heter ”Spara och slutrapportera”. Klicka på den för att spara
eventuella ändringar och för att slutrapportera utbildningen.
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Man kan skapa dokument, det gör man genom att markera utbildningen och klicka på knappen
”Skapa dokument”. Man väljer sedan om det ska skapas en närvarolista eller ett intyg.

Detta hämtas från dokumentmallarna under fliken ”Inställningar” i vänstermenyn och filerna är i
Excel-format eller Word-format. SISU, SISU-Distrikt, specialidrottsförbund och specialdistriktsförbund
kan alla lägga in sina egna mallar.
Man kan också skapa dokument på en utbildning om man klickat sig in på utbildningen. Där kan
specificera det ytterligare genom att välja om ska skapa dokument med alla eller endast vissa utvalda
deltagare.

Man kan skicka e-post, det gör man genom att markera utbildningen och klicka på knappen ”Skicka epost”. Därefter väljer man om e-post ska skickas till utbildarna, till deltagarna eller till alla.
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När man gjort sitt val så öppnas ett pop-up fönster där man kan se mottagarna, man kan även lägga
till mottagare manuellt. Det är även här man skriver sitt meddelande och sedan skickar iväg det
genom att klicka på knappen ”Skicka”.
Om en person inte finns med i mottagarlistan så beror det på att ingen e-postadress är angiven på
deltagaren. Observera även att man kan lägga till en e-postadress manuellt i fältet ”Lägg till
mottagare”, och sedan klicka på knappen ”Lägg till”.

Man kan också skicka e-post om man klickat sig in på utbildningen. Där kan man välja att skicka till
utbildarna, till deltagarna, till reserver eller till alla.
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Man kan exportera, det gör man genom att markera utbildningen och klicka på knappen ”Exportera”.
Därefter väljer man ”Exportera till Excel”, ”Exportera till Excel, välj kolumner”, ”Exportera till SIEXML” eller ”Exportera till etiketter”.

Exportera till Excel innebär att all information kommer med i Excel-filen.
Exportera till Excel, välj kolumner innebär att man kan själv välja vilken information som man vill ha
med i Excel-filen.
Exportera till SIE-XML innebär att man får en export fil med deltagarinfo som man kan importera till
ett bokföringssystem.
Exportera till etiketter innebär att man får etiketter i en PDF-fil. Etiketterna kommer i 3x8 per sida.
Informationen som finns på etiketterna är delvis valbar, som standard kommer namn, IdrottsID,
gatuadress och postadress med.
Man kan också exporterar om man klickat sig in på utbildningen. Där kan man välja att exportera till
Excel, exportera till Excel och välja kolumner, exportera till PDF-fil eller exportera etiketter.
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Skapa utbildning
För att skapa en utbildning klicka på knappen ”+ Skapa ny utbildning”. En rullista kommer då fram där
man väljer vilken verksamhetsform som utbildningen ska vara.

När man klickar på en verksamhetsform så kommer man vidare till en ny vy där man fyller i
information. Alla fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska fält. Beroende på vilken
verksamhetsform man valt och vad huvudorganisationen har valt för inställningar så kan de
obligatoriska fälten skilja sig från gång till gång.
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Betydelse för de olika fälten som är vanligast att man använder i en utbildning:
Utbildningsinriktning - Namnet på utbildningen. Ett tips är att skriva ett så utförligt namn som
möjligt så att man vet vad utbildningen handlar om.
Startdatum - Datumet som utbildningen har sitt första tillfälle.
Slutdatum - Datumet som utbildningen har sitt sista tillfälle.
Studieplan - Välj den studieplan som passar bäst in.
Kategori - Detta fält ändras automatiskt när man väljer en studieplan och får inte ändras.
Målgrupp - Välj den målgrupp som utbildningen riktar sig till.
Planerade tillfällen - Här fyller man i förväntade antal tillfällen som utbildningen kommer innehålla.
Planerade timmar - Här fyller man i förväntade antal timmar som utbildningen kommer innhålla.
Deltagare - Kopplat till bokningsgrad, man skriver in minimalt antal deltagare det måste vara för att
utbildningens ska genomföras samt maximalt antal deltagare det får vara för att kunna genomföra
utbildningen. Man ändrar minimalt antal deltagare genom att ändra siffran i fältet för ”Min”. Man
ändrar maximalt antal deltagare genom att ändra siffran i fältet för ”Max”.
SISU-kontakt - Välj vem som är SISU-kontakten för den här utbildningen.
Kontaktperson - Fyll i namnet på kontaktpersonen för utbildningen.
Kontaktuppgifter - Fyll i kontaktuppgifter till kontaktpersonen.
Utbildare - Fyll i vem eller vilka som är utbildare för utbildningen.
Anordnare - Är den organisation som registrerar arrangemanget.
Arrangör - Är den organisation som arrangerar utbildningen. Om det är en förening, observerar att
man kan välja antigen föreningen eller en specifik sektion i föreningen.
Kommun - Välj kommunen som utbildningen kommer genomföras i.
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Längre ner på sidan så kan man fylla i flera valbara fält i de olika underrubrikerna. För att fylla i/läsa
mer klicka på respektive flik.
Ingress - Här kan man skriva en kortare informationstext om utbildningen som kommer vara synlig
vid webbpublicering av utbildningen.
Beskrivning - Här kan man skriva en beskrivning av utbildningen som kommer vara synlig vid
webbpublicering av utbildningen.
Bidrag - Man markerar de bidrag som man kan söka för utbildningen. För SISU-Distrikt så kommer
statsbidrag och kommunbidrag vara förvalda per automatik. Man kan sedan också välja bland
bidragen SDF-Bidrag, Uppdragsverksamhet och Landstingsbidrag. För specialidrottsförbund och
specialdistriktsförbund så är inget bidrag för valt per automatik, sedan så är endast SDF-bidrag
valbart för de utbildningarna.
Kostnad - I fältet kan man ange kostnaden för utbildningen. Kostnaden ska anges med endast siffror,
utan tecken så som punkt och komma. Man kan även fylla i en kostnadsbeskrivning för att informera
om vad som ingår i priset. Detta kommer att vara synligt vid webbpublicering av utbildning.
Betalningssätt - Man markerar det betalsätt som man vill använda sig av. Kan även fylla i senaste
datum att betala, vilken organisation som är betalningsmottagare, betalningsalternativ och
avbokningsregler. Detta kommer att vara synligt vid webbpublicering av utbildning.
Kallelsetext - Ett fält som läser upp kallelsetext om man skapat egna sådana under ”Inställningar”.
Intygstext - Ett fält som läser upp intygstext om man skapat egna sådana under ”Inställningar”.

När man har fyllt i informationen så klicka på ”Spara”-knappen.

Man får nu fram flera flikar som man kan navigera mellan och administrera.
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Redigera/administrera utbildningar
När man har skapat en ny utbildning kommer man vidare till detta steg direkt. Vill man
redigera/administrera en sedan tidigare skapad utbildning så behöver man söka fram denna och
klicka sig in på den genom att klicka på utbildningens namn.
Observera att om man gör ändringar så måste de sparas innan man byter flik. Har man gjort
ändringar som inte sparats så kommer ett meddelande visas där man blir påmind om att man har
gjort ändringar som ännu inte sparas.

Fliken Information
Här kan man ändra information kring utbildning. Betydelse och mer information om de olika fälten
finner ni under delen ”Skapa utbildning” i den här manualen.
Till höger så kan man lägga till och se tillfällen.

För att ta bort ett tillfälle, markera tillfället genom att klicka på det och klicka därefter på knappen
”Ta bort”. Man kan markera fler tillfällen genom att markera ett tillfälle och sedan hålla ner
tangenten ”control”/”ctrl” och klicka på fler tillfällen med muspekaren samtidigt som tangenten hålls
nere.
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För att lägga till ett tillfälle så klicka på knappen ”+ Lägg till tillfälle”. Man får då upp ett pop-up
fönster där man ställer in datum, starttid och sluttid. Det är även möjligt att lägga till en plats, välja
om aktiviteten ska upprepas samt mer detaljerad information om plats/lokalitet.

Nedanför rutan för tillfällen så kan man skapa boendealternativ och kostalternativ.
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För att skapa boendealternativ eller kostalternativ, klicka på ”Redigera”. Man får då upp ett pop-up
fönster där man ställer in sina val. Ska man kunna anmäla val av kost och speciella önskemål så
markerar man detta. När man gjort sina inställningar så klickar man på knappen ”Spara”.

Väljer man val av kost så kommer alternativen upp när anmälan ska göras. Skulle en person ha en
annan allergi eller specialkost än de förvalda alternativen för specialkost så kan man fylla i detta i
fältet för speciella önskemål.
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Ska man kunna anmäla val av rumstyp, vem man vill bo med samt andra önskemål kring boendet så
markerar man detta. När man gjort sina inställningar så klickar man på knappen ”Spara”.

När man sparat ett boendealternativ eller ett kostalternativ så kommer det visas i rutan för
alternativet. Vill man redigera eller ändra ett önskemål så klickar man på ”Redigera” precis som när
man ska skapa ett alternativ.
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Om boendealternativ eller kostalternativ är skapat och en deltagare fyllt i information om detta så
kommer det visas om man klickar sig in på deltagarna under ”Anmälda”.

Ovanför rutan för tillfällen så kan man ändra status på en utbildning. När man skapat upp
utbildningen så är status satt som planerad. För att ändra status klicka på knappen ”Planerad” och
välj ett annat alternativ i rullistan, exempelvis ”Startad”.

Vill man kopiera utbildningen så klicka på knappen ”Kopiera” upp till höger på sidan.
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När man kopierar så kopieras utbildningen och inte fliken som man står under. När man klickat på
knappen ”Kopiera” så öppnas en ny flik i webbläsaren där kopian visas. Per automatik så blir namnet
detsamma som utbildningen som kopierades med tillägget ”- Kopia” på slutet. Detta kan man givetvis
ändra. Det är även möjligt att ändra andra inställningar av utbildningen.

Det är även valbart att kopiera tillfällen, deltagare, närvaro, utbildare, webbpublicering och utskick.
För att kopiera något av dessa så markera alternativet i boxrutan.
Observera att närvaro och utbildare endast går att kopiera om man valt att kopiera deltagare också.

När man har gjorts sina val och inställningar så sparar man kopian av utbildningen antingen genom
att klicka på ”Spara och stäng” eller ”Spara och slutrapportera”.
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Fliken Anmälda
Här ser man en deltagarlista och en reservlista. Man kan byta mellan deltagarlistan och reservlistan
genom att klicka på flikarna. Klicka på den lista som du vill administrera/stå under. När man klickar in
sig på fliken ”Anmälda” så kommer man automatiskt hamna på deltagarlistan.

Om en person har skickat in en anmälan för utbildningen så kommer den personen att visas i
deltagarlistan. Om utbildningen nått maximalt antal deltagare när en ansökan kommer in så hamnar
personen i reservlistan om detta är inställt under fliken ”Webbpublicera”. Om det inte är inställt att
en reservlista ska skapas efter maximalt antal deltagare är uppnått så kommer personerna hamna i
deltagarlistan.
En person som har skickat in en ansökan blir inte automatiskt antagen. För att kontrollera och anta
en person till utbildningen så klickar man antingen på personens namn och sedan på knappen
”Kontrollera personnummer”. När detta är gjort och personnumret är synkroniserat mot databasen
och SPAR så markerar man rutan ”Antagen” och klickar sedan på ”Spara”.
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Man kan också kontrollera och anta en person till utbildningen genom att markera personen och
sedan klicka på knappen ”Sätt till antagen”. Man kan masshantera personer genom att markera flera
och sedan klicka på ”Sätt till antagen”.

Vill man ta bort en eller flera personer från deltagarlistan så markerar man personerna och klickar
sedan på knappen ”Ta bort”.

Vill man lägga till en eller flera personer till deltagarlistan så klickar man på knappen ”Lägg till”.
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Ett pop-up fönster visas nu där kan man sedan välja att lägga till en deltagare eller flera deltagare.
För att lägga till en deltagare så behöver man stå under ”Lägg till deltagare”. Man fyller i
personnumret och det synkroneras först mot databasen och därefter mot SPAR, därför kommer
namn, adress och i vissa fall även e-postadress och telefonnummer upp automatiskt. Man kan
självklart ändra uppgifter så som adress, idrottsorganisation, e-postadress och telefonnummer.
Rutan för att personen är antagen är markerad per automatik. Det är också möjligt att fylla i
information för faktura/övrigt, boendealternativ och kostalternativ, klicka på respektive flik för att
lägga till information. För att lägga till personen behöver man sedan klicka på ”Spara”-knappen.
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Vill man lägga till flera deltagare så behöver man stå under ”Lägg till flera deltagare”. Man fyller i
personnumren och har antingen ett mellanslag, semikolontecken eller ny rad mellan personnumren.
Personnumren synkroneras först mot databasen och därefter mot SPAR.
Man kan inte ändra några adress- och/eller kontaktadresser på personerna. Däremot så kan man
ändra idrottsorganisation, dock så behöver alla deltagarna ha samma idrottsorganisation. För att
ändra idrottsorganisation så klicka i rutan och fyll i organisationsnamnet så kommer valbara resultat
upp. Rutan för att personen är antagen är markerad per automatik. För att lägga till personen
behöver man sedan klicka på ”Spara”-knappen.

När man har valt att lägga till flera deltagare så blir man informerad när detta är gjort. Om deltagare
inte sparats korrekt så kommer det visas. För att se orsaken till felet klicka på ”se dem här”.

Ett pop-up fönster öppnas då där man får se orsaken till felet.
Om man lägger till deltagare trots att maximalt antal deltagare redan är uppfyllt så kommer
personerna trots detta läggas till i deltagarlista. Om personerna skickar in ansökan till utbildningen
när maximalt antal deltagare redan är uppfyllt så kommer de hamna i reservlistan om detta är inställt
under fliken ”Webbpublicera”. Om det inte är inställt att en reservlista ska skapas efter maximalt
antal deltagare är uppnått så kommer personerna hamna i deltagarlistan.
Vill man lägga till personer som ska hamna i reservlistan så behöver man stå under reservlistan när
man läggare till personerna.
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För att markera en person som utbildare, klicka på personens namn. I pop-up fönstret som kommer
upp kan man där sedan bocka i rutan för ”Utbildare”. När man har markerat rutan så klickar man på
knappen ”Spara”.

Man kan skapa dokument, det gör man genom att markera deltagarna och klicka på knappen ”Skapa
dokument”. Markerar man inga deltagare så väljs samtliga deltagare på sidan i deltagarlistan. När
man klickat på ”Skapa dokument” så väljer man sedan om det ska skapas en närvarolista eller ett
intyg.

Detta hämtas från dokumentmallarna under fliken ”Inställningar” i vänstermenyn och filerna är i
Excel-format eller Word-format. SISU, SISU-Distrikt, specialidrottsförbund och specialdistriktsförbund
kan alla lägga in sina egna mallar.
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Man kan skicka e-post, det gör man genom att klicka på knappen ”Skicka e-post”. Därefter väljer man
om e-post ska skickas till utbildarna, till deltagarna, till reserver eller till alla.

När man gjort sitt val så öppnas ett pop-up fönster där man kan se mottagarna, man kan även lägga
till mottagare manuellt. Det är även här man skriver sitt meddelande och sedan skickar iväg det
genom att klicka på knappen ”Skicka”.
Om en person inte finns med i mottagarlistan så beror det på att ingen e-postadress är angiven på
deltagaren. Observera även att man kan lägga till en e-postadress manuellt i fältet ”Lägg till
mottagare”, och sedan klicka på knappen ”Lägg till”.
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Man kan exportera, det gör man genom att markera deltagare och klicka på knappen ”Exportera”.
Markerar man inga deltagare så väljs samtliga deltagare på sidan i deltagarlistan. När man klickat på
”Exportera” så väljer man sedan ”Exportera till Excel”, ”Exportera till Excel, välj kolumner”,
”Exportera till PDF” eller ”Exportera till etiketter”.

Exportera till Excel innebär att all information kommer med i Excel-filen.
Exportera till Excel, välj kolumner innebär att man kan själv välja vilken information som man vill ha
med i Excel-filen.
Exportera till PDF innebär att man får en export fil med deltagarinfo.
Exportera till etiketter innebär att man får etiketter i en PDF-fil. Etiketterna kommer i 3x8 per sida.
Informationen som finns på etiketterna är delvis valbar, som standard kommer namn, IdrottsID,
gatuadress och postadress med.
Man kan masshantera flera deltagare genom att markera deltagarna och sedan klicka på knappen
”Ändra markerade”.
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Ett pop-up fönster visas nu där man kan redigera uppgifter. Man kan inte ändra namn, kön eller
personnummer men resterande fält går att ändra så som adress, mobilnummer, idrottsorganisation
osv. Man kan även markera/avmarkera personerna som antagna och/eller utbildare.
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Tillägg som personen svarat på (om detta är skapat) visas under fliken ”Tillägg” när man klickar sig in
på personen. Finns inte fliken ”Tillägg” så är inget tillägg skapat.
Det samma gäller om man valt att använda sig av boendealternativ och kostalternativ.

Man kan göra ändringar på svaren som deltagarna har skickat in. Om man gör ändringar så behöver
man klicka på knappen ”Spara” efteråt för att ändringarna ska slå igenom.

Vill man istället se/administrera reservlistan så klickar man på fliken ”Reservlista”.
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Om utbildningen nått maximalt antal deltagare när en ansökan kommer in så hamnar personen i
reservlistan. Personerna kommer hamna i ordningen som de kommer in med anmälan, den senaste
inkomna anmälan hamnar längst ner i listan.
Vill man ta bort en eller flera personer från deltagarlistan så markerar man personerna och klickar
sedan på knappen ”Ta bort”.

Om man ska flytta över en person från reservlistan till deltagarlistan så markerar man personen och
klickar sedan på knappen ”Flytta deltagare”. Personen tas då bort från reservlistan och visas istället
under deltagarlistan. Man kan massahantera genom att markera flera personer samtidigt och flytta
över de till deltagarlistan.

Observera dock att man fortfarande måste kontrollera personnummer och markera personen som
antagen under deltagarlistan, detta är ingenting som sker automatiskt när man flyttar deltagare.
Det är inte heller möjligt att flytta personer åt andra hållet, alltså från deltagarlistan till reservlistan.
Man kan även skapa en ny utbildning genom att klicka på knappen ”Skapa ny utbildning”.

Ett nytt fönster öppnas då där man skapar en ny utbildning.
När detta är gjort och man sparar så kommer de personer som stod i reservlistan på den första
utbildningen nu försvunnit därifrån och istället står de i deltagarlistan på den andra utbildningen.
Man kan inte bara välja ut vissa personer från reservlistan när man skapar en ny utbildning utan alla
på reservlistan kommer att komma med i deltagarlistan för den andra utbildningen.
Vill man lägga till en person till reservlistan så klickar man på knappen ”Lägg till”.
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Ett pop-up fönster visas nu där man kan lägga till deltagare. Man fyller i personnumret och det
synkroneras först mot databasen och därefter mot SPAR, därför kommer namn, adress och i vissa fall
även e-postadress och telefonnummer upp automatiskt. Man kan självklart ändra uppgifter så som
adress, idrottsorganisation, e-postadress och telefonnummer. Det är också möjligt att fylla i
information för faktura/övrigt, boendealternativ och kostalternativ, klicka på respektive flik för att
lägga till information. För att lägga till personen behöver man sedan klicka på ”Spara”-knappen.

Det är inte möjligt att lägga till flera deltagare samtidigt i reservlistan.
Man kan skicka e-post, det gör man genom att klicka på knappen ”Skicka e-post”. Därefter väljer man
om e-post ska skickas till utbildarna, till deltagarna, till reserver eller till alla.
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När man gjort sitt val så öppnas ett pop-up fönster där man kan se mottagarna, man kan även lägga
till mottagare manuellt. Det är även här man skriver sitt meddelande och sedan skickar iväg det
genom att klicka på knappen ”Skicka”.
Om en person inte finns med i mottagarlistan så beror det på att ingen e-postadress är angiven på
deltagaren. Observera även att man kan lägga till en e-postadress manuellt i fältet ”Lägg till
mottagare”, och sedan klicka på knappen ”Lägg till”.

Man kan exportera, det gör man genom att markera deltagare och klicka på knappen ”Exportera”.
Markerar man inga deltagare så väljs samtliga deltagare på sidan i deltagarlistan. När man klickat på
”Exportera” så väljer man sedan ”Exportera till Excel”, ”Exportera till Excel, välj kolumner”,
”Exportera till PDF” eller ”Exportera till etiketter”.
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Exportera till Excel innebär att all information kommer med i Excel-filen.
Exportera till Excel, välj kolumner innebär att man kan själv välja vilken information som man vill ha
med i Excel-filen.
Exportera till PDF innebär att man får en export fil med deltagarinfo.
Exportera till etiketter innebär att man får etiketter i en PDF-fil. Etiketterna kommer i 3x8 per sida.
Informationen som finns på etiketterna är delvis valbar, som standard kommer namn, IdrottsID,
gatuadress och postadress med.
Man kan masshantera flera deltagare genom att markera deltagarna och sedan klicka på knappen
”Ändra markerade”.

Ett pop-up fönster visas nu där man kan redigera uppgifter. Man kan inte ändra namn, kön eller
personnummer men resterande fält går att ändra så som adress, mobilnummer, idrottsorganisation
osv.
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Tillägg som personen svarat på (om detta är skapat) visas under fliken ”Tillägg” när man klickar sig in
på personen. Finns inte fliken ”Tillägg” så är inget tilläggsfält skapat.
Det samma gäller om man valt att använda sig av boendealternativ och kostalternativ.

Man kan göra ändringar på svaren som deltagarna har skickat in. Om man gör ändringar så behöver
man klicka på knappen ”Spara” efteråt för att ändringarna ska slå igenom.
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Fliken Närvaro
Här fyller man i närvaro för utbildningen.
Siffran i den gröna bubblan visas hur många tillfällen/timmar som är inlagda. Siffran i fältet som man
kan ändra är planerade men ännu ej tillagda tillfällen/timmar.

Länge ner på sidan så ser man deltagarna i en lista. Person som är utbildare kommer ha en bock i
fältet ”Utbildare”. Man ser även om en person står markerad som godkänd och även till vilket datum
som personen är godkänd.
För att godkänna en deltagare så markera personen och klickar därefter på knappen ”Godkänn
deltagare”.

Man få då upp ett pop-up fönster där man sätter ett datum som deltagaren är godkänd t.o.m. och
sedan klickar man på knappen ”Godkänn”.

Godkänn deltagare används om deltagarna har genomfört någon form av test, prov eller certifiering i
utbildningen och på så sätt har blivit godkända.
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Man ser tillfällena för utbildningen till höger om detta. Man ser datum och tid för tillfället och under
detta så finns en knapp som per automatik är grön och satt som närvarande. Skulle en person inte ha
varit närvarande på ett tillfälle så klickar man på knappen som då istället blir grå och istället blir satt
som ej närvarande.
Det visas maximalt fem tillfällen på sida, är det fler tillfällen inlagda så behöver man klicka på
knappen ”Nästa”.

När man har närvaroregistrerat alla tillfällen på utbildningen så klickar man på knappen ”Slutför
utbildning”.

Man får då upp ett pop-up fönster där man bekräftar att man godkänner närvaron för utbildningen
och sedan klickar man på knappen ”Godkänn”.
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Om man närvaroregistrerat tillfällen men ännu inte ska slutföra så klickar man på ”Spara”. Då
kommer närvaron att sparas men man har ännu inte slutfört utbildningen. Om man har tillfällen som
ännu inte ägt rum/närvaroregistrerats så kan man alltså spara närvaron på de tidigare tillfällena och
sedan slutföra utbildningen när alla tillfällen ägt rum och all närvaro är i fylld.
När man slutfört en utbildning så kommer knappen ändras till ”Närvaro avstämd”. Det betyder att
man slutfört utbildningen.
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Fliken Webbpublicera
Här ställer man in inställningarna för webbpublicering av utbildningen.
Man ställer in inställningarna och kan även välja mellan vilka perioder som en anmälan eller
publicering ska finnas på webben. Här skapas även anmälningslänken och man kan lägga till extra
informationstext till webbanmälan, lägga till dokument och bilder.

Längre ner på sidan administrerar man tilläggsfält. Klicka på fliken ”Tilläggsfält” så öppnas
möjligheten att skapa ett formulär. Genom att dra de olika valbara fälten till höger in på sidan till
vänster så läggs fältet till.
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För att redigera ett fält klicka på kugghjulet till vänster om fältet.

En ruta kommer då upp där man kan ändra namn, lägga till en beskrivning och göra fältet
obligatoriskt. När man gjort ändringar så måste man klicka på knappen ”Spara”.

Beroende på vad för typ av fält man redigerar så kan även andra inställningsmöjligheter visas.
När man har skapat sitt tilläggsformulär så aktiverar man det genom att markera ”Aktivera
tilläggsfält” och sedan klickar man på ”Spara”.

Då kommer tillägget att visas när deltagare skapar/skickar in en anmälan.
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Fliken Utskick
Här lägger man till utskick som man vill använda sig av, exempelvis bekräftelser eller liknanden.

För att lägga till ett utskick klicka på knappen ”+Lägg till”.
Om typ av utskick inte finns så är ingen mall för detta skapat. Mallen skapar man i så fall under
”Inställningar” och sedan ”Utskick”.
När man har gjort sina inställningar på utskicket så klickar man på knappen ”Spara”.
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För att redigera ett skapat utskick så klicka på utskicksnamnet så kommer man vidare där man kan
redigera utskicket. Man kan också förhandsgranska utskicket genom att klicka på knappen
”Förhandsgranska”. Om man gör ändringar så behöver man klicka på knappen ”Spara”.

Vill man ta bort utskick så markera man utskicket genom att klicka på det och klickar därefter på
knappen ”Ta bort”. Man kan endast ta bort ett utskick åtgången.
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Fliken Arrangörsinfo
Den här fliken syns endast när organisationstyp "Förening" är vald som arrangör. Fliken nås genom
att välja en utbildning i "Utbildningar" för redigering. Fliken innehåller sektionerna
"Arrangörsinformation", "Medlemsstatistik" samt "Kontaktuppgifter".

Fliken Historik
Här ser man historiken för utbildningen. Man ser vilka händelser som gjordes när och av vem. Det här
är ingenting som man kan administrera eller ändra på utan finns till för att man ska kunna se
historiken på utbildningar.
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Personsök
Den här fliken är synlig för SISU-Distrikt, specialidrottsförbund och specialdistriktsförbund.
Personsök är en sida där man kan söka fram deltagare som har gått utbildningar tidigare. Man kan
alltså endast söka på personer som sedan tidigare varit utbildningsdeltagare och alltså inte samtliga
medlemmar som finns i föreningsregister.
Man filtrera sin sökning i fälten, man kan filtrera på alltifrån namn till idrott och till specifika
utbildningar eller perioder. När man har valt sin filtrerar så klickar man på knappen ”Sök” för att
söka.
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Sökresultatet visas längre ner på sidan. Där kan man se information kring vilken utbildning, vem som
gick utbildningen. Man kan också lägga till fler kolumner och på så sätt få fram ännu mer
information, exempelvis när personen gick utbildning. För att få fram fler eller andra kolumner, klicka
på pilen i en kolumn, klicka därefter på ”Kolumner” och då kommer alla möjliga kolumner visas. Man
markerar de kolumner man vill visa och man kan även avmarkera kolumner om man inte vill att
informationen visas.

Man kan exportera informationen till en Excel-fil. Alla kolumner som visas är det som kommer med i
exporten.
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Man kan även skapa dokument och skicka e-post genom att klicka på någon av knapparna ”Skapa
dokument” eller ”Skicka e-post”.

45

Inställningar
Den här fliken är endast synlig för personer med rollen ”Superadministratör utbildning”.
Inställningar är en sida där man kan skapa mallar för de olika funktionerna och ställa in olika regler på
utbildningar.
Det kommer vecklas ut en undermeny i vänstermenyn under inställningar där man kan gå inte och
ändra inställningar i olika delar. Klicka på respektive del för att ändra inställningarna.

Texter på startsida
I rutan Organisation - introduktion läggs information ut som hamnar på fliken ”Start” för den
organisationen du hanterar. Är du inloggad på exempelvis ”Svenska Idrottsförbundet” så kommer
denna text visas för samtliga som loggar in på ”Svenska Idrottsförbundet”.
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Verksamhetsformer
Verksamhetsformer är en grundsten för att man ska kunna arbeta i systemet med att registrera
utbildningar. Klicka på fliken ”Verksamhetsformer” och sedan på ”Lägg till verksamhetsform”.

Information
På fliken ”Information” uppger man namnet på verksamhetsformen och vill man kan man också
skriva in en beskrivning, längst ner skriver man in hur många minuter som en utbildningstimme, t.ex.
45 minuter.
Klicka sedan på ”Spara”.
När du sedan har sparat så kommer tre nya fält upp, Fält – Paket – Regler.
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Fält
På fliken ”Fält” väljer man vilka fält man vill ska vara synliga och möjliga att fylla i när man skapar en
ny utbildning.
Andra kolumnen ”Obligatoriskt” är om man vill att det ska vara obligatorisk att fylla i och att det inte
går att utesluta att fylla i.
Tredje kolumnen ”Kopiera” är för att man ska kunna kopiera en utbildning och om man vill att detta
fält ska gå att kopiera. Man bockar i de rutor man anser sig i behov av och klickar sedan på ”Spara”knappen.

Fälten som är valbara
Studieplan – En rullist med skapade/upplagda studieplaner
Kategori – En rullist som visar upp kategorin som har koppling till vald studieplan på utbildningen
Beskrivning – En ruta för att kunna skriva i en beskrivning av utbildningen och som läses upp vid
webbpublicering.
Kontaktperson – Ett fält som läses upp vid webbpublicering
Kontaktuppgifter – Uppgifter till kontaktpersonen som man själv kan uppge
Kontaktperson SISU – (SISU-specifik) läser upp personer med rollen idrottskonsulent från
applikationen ”Administration” för den inloggade organisationen.
Kallelsetext – Ett fält som inte har en större funktion då utskicksfunktionen finns.
Intygstext – Ett fält som läser upp intygstext om man skapat egna sådana under ”Dokumentmallar”.
Ingress – Det som skrivs i detta fält läses upp vid webbpublicering
Planerade tillfällen – (SISU-specifikt) ett fält för att man ska kunna lägga in förväntade tillfällen för att
kunna
följa.
Planerade timmar – (SISU-specifikt) ett fält för att man ska kunna lägga in förväntade timmar för att
kunna följa.
Betalas senast – Läses upp vid webbpublicering
Betalningsmottagare – Läses upp vid webbpublicering
Betalningssätt – Läses upp vid webbpublicering
Betalning till Bankgirokontot – Ett fält för att uppge BG-nummer, läses upp vid webbpublicering
Betalning till Plusgirokonto – Ett fält för att uppge PG-nummer, läses upp vid webbpublicering
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Kommun – En rullist att välja kommun där utbildningen genomförs/arrangeras.
Förkunskapskrav – Läses upp vid webbpublicering och att användas vid anmälan och beskriva vilka
förkunskaper som krävs för att genomföra utbildningen.
Min. antal deltagare – Kopplat till bokningsgrad, man skriver in vad minimalt antal måste vara för att
utbildningens ska genomföras.
Max. antal deltagare – Kopplat till bokningsgrad och Reservlista, man skriver in vad maxantalet får
vara för att kunna genomföra utbildningen.
Kostnad för utbildningen – I denna ruta kan man skriva in vad utbildningskostnaden är, läses upp vid
webbpublicering.
Kostnadsbeskrivning för utbildningen – Detta fält använder man t ex till att beskriva vad som ingår i
priset, läses upp vid webbpublicering.
Boende – Ett fritextfält som man kan skriva om boende, men vår rekommendation är att använda
boendepaketet.
Förtäring – Ett fritextfält som man kan skriva om kost, men vår rekommendation är att använda
kostpaketet.
Avbokningsregler – Ett fritextfält där man kan beskriva avbokningsregler, läses upp vid
webbpublicering.
Betalningsvillkor – Ett fritextfält för att skriva in villkoren före betalning, läses upp vid
webbpublicering.
Utbildare – Ett fritextfält som man kan skriva vem som utbildare för utbildningen, läses upp vid
webbpublicering.
Målgrupp – En rullist som läser upp de skapade målgrupperna.
Kommunbidragsberättigad – SISU-specifikt
Landstingsbidragsberättigad – SISU-specifikt
Statsbidragsberättigad – SISU-specifikt
Uppdragsverksamhetbidragsberättigad – SISU-specifikt
SDF- Bidrag – En kryssruta om man vill söka SDF-bidrag (ej i funktion än).
Visa på arrangörssida – En ruta som kommer att göra att man kan läsa upp utbildningen även på
arrangörens sida (ej i funktion än).
Inriktning/Tema – SISU-specifikt
Artist/Grupp – SISU-specifikt
Föreläsare – SISU-specifikt
Typ av kulturarrangemang – SISU-specifikt
Finns Stim avtal – SISU-specifikt
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Antal i publiken – En numerisk ruta om man vill kunna ange publik om man inte lägg till deltagare
under fliken ”Anmälda”.
Varav kvinnor – Om man använder ovanstående delar på kvinnor och män.
Varav män – Om man använder ovanstående delar på män och kvinnor.
Frikod – Om man vill koda arrangemanget på något speciellt sätt för att sedan kunna söka efter.
Frikoden skapas under fliken ”Inställningar”.
Fritext 1 – En ruta för att skriva fritext
Fritext 2 – En ruta för att skriva fritext
Fritext 3 – En ruta för att skriva fritext

Paket
Under nästa flik ”Paket” kan man välja att aktivera de två paket som man är i behov av, det som finns
att välja på idag är ”Kost” och ”Boende”. Det enda man behöver göra är att klicka i rutan framför
paketet man vill välja och det blir då valbart på just den verksamhetsformen. OBS! Seminarium och
kursmaterial är ej ännu aktiverade funktioner.
Man bockar i de rutor man anser sig i behov av och klickar sedan på ”Spara”-knappen.

Regler
Under nästa flik ”Regler” kan man välja att sätta olika Regler på de olika statusarna som går att välja
när man rapporterar sina arrangemang. Klicka på respektive status och välj vilken regel man vill
aktivera och skriv i rutan ”Värde” och sedan på ”Spara”-knappen.
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Kategorier
Kategorier som skapas här kopplas till studieplanen, därför ska kategorin skapas före studieplanen.
Exempelvis kan en kategori vara ”Ledarutbildningar” och ”Kostutbildningar” som samlar samtliga
studieplaner under samma kategori, detta för att sedan kunna ta ut rapporter inom en viss kategori.
Klicka på ”Lägg till kategori” och fyll i fälten ”Namn” och välj en grundkategori i fältet
”Grundkategori”, klicka därefter på ”Lägg till”.

Studieplaner
Lägg in de studieplanerna man är i behov av för verksamheten, dessa studieplaner kan man också
välja att dela med sig för att andra organisationer också ska kunna använda sig av dessa när
utbildningar registreras. Klicka på ”Lägg till ny studieplan” och fyll i uppgifterna.
Namn - Uppge ett namn på studieplanen.
Antal utbildningstimmar - om studieplanen omfattar ett visst antal utbildningstimmar fyll i hur många
timmar.
Ägare - Den organisation man tillhör.
Kategori - Välj en av skapade kategorier (detta steg måste alltså göras före man skapar en
studieplan).
Skapat datum - Dagen då studieplanen skapas.
Aktiverad - Vill man inte att studieplanen ska vara aktiverad och valbar när man skapar ny utbildning
så kryssar man ur denna ruta.
Centralt låst - Denna ruta ska man klicka i om det är så att studieplanen endast får användas centralt
i sitt förbund.
Beskrivning - Beskriv studieplanen som används för informations skull.
Material - Här kan man lägga upp tillhörande material som används för informations skull.
När allt är ifyllt klicka på ”Lägg till”-knappen.
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Målgrupper
Här skapas målgrupper som finns i verksamheten dessa ska sedan i sin kopplas till de 6 olika
kategorier som finns, Aktiv, Aktivitetsledare, Organisationsledare, Anställd, Funktionär eller Övriga.
Klicka på ”Lägg till ny målgrupp” och fyll i fälten ”Namn” ocj ”Kategori”. Fältet ”Beskrivning” är inte
obligatoriskt. När du fyllt i fälten så klicka på ”Lägg till”.

Namn - Uppge ett namn på målgruppen
Kategori - Välj en av systemets grundkategorier.
Beskrivning - Beskriv målgruppen som används för informations skull.

Dokumentmallar
Här lägger man upp så man t.ex. kan skriva ut närvarolistor och/eller deltagarlistor. Välj den mapp du
vill att dokumentet ska vara, därefter klickar man på knappen ”Ladda upp”. Klicka på ”Välj fil” och
plocka upp filen som måste vara ett word- eller excel-dokument och max 8 mb.
Vill man lägga upp mer än 3 filer klickar man på ”Lägg till” och lägger sedan till ytterligare filer i fälten
som då visas. När man valt alla de filer man vill ladda upp klicka på ”Ladda upp”.
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Webbanmälan
I rutan Webbanmälan läggs information ut som hamnar i högra informationsrutan vid webbanmälan.

Frikoder
Här lägger man till frikoder om man är i behov av detta. Klicka på ”Lägg till frikod” och namnge
frikoden. Rutan ”Aktiv” är som standard ikryssad. Om man kryssar ur denna går det inte att använda
frikoden längre när du skapar nya utbildningar, men det fungerar på de utbildningar som frikoden
redan används på.
Man kan också dela frikoden med andra om man t.ex. har ett gemensamt projekt, exempelvis ett
SDF. Vill man inte dela frikoden med underliggande organisationer klickar man på rutan för ”Centralt
låst”. Frikoden är bra att använda om man har flera grenar inom sin idrott.
När man gjort sina val så klickar man på ”Lägg till”-knappen.

Bryttidpunkt för verksamhetsår
Här kan man lägga in en tidpunkt då man vill att det inte ska gå och redovisa mer på
verksamhetsåret, i nedanstående exempel stängs det ner för redovisning med slutdatum på året
2011 den 19 januari 2012.
Efter den 19 januari kommer man inte kunna lägga in något slutdatum under 2011 på ett
arrangemang, om jag den 20 januari 2012 registrerar ett arrangemang måste jag lägga ett slutdatum
på 2012.
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Utskick
Under denna flik skapar man automatiska utskick till deltagarna på kursen. Utskicken skickas inte
direkt, det kan ta upp till ca 20 minuter. Mallar som skapas används sedan även av distrikten. De
enda som kan skapa utskicksmallar är huvudorganisationer. Det finns flera saker att välja att ta med,
om man vill låsa fält så att de inte går att ändra när man använder mallarna klickar man i rutan
”Låst”.
De olika typerna av utskick att välja på är:
Bekräftelse, Antagen, Kallelse, Påminnelse och Tack.
För att använda mallarna för utskick måste man på varje respektive utbildning gå in och lägga till
utskicket.
Aktiverad - Ikryssad ruta innebär att valt utskick är i funktion/aktiverat och kommer skickas.
Avsändare - Från vilken organisation skickas utskicket.
Ämne - Hamnar i ämnesraden i mailet.
Beskrivning - Beskriv utbildningen kort.
Hälsningsfras - Början på mailet som skickas.
Datum - Plockar upp startdatum och slutdatum från fliken ”Information”.
Plats - Plockar upp platsen från tillfällen.
Deltagare - Läser upp deltagare med adress och kontaktuppgifter som ligger på fliken ”Anmälda”.
Dela detta på Facebook - Skapar en ikon för att kunna dela med sig av utbildningen på Facebook.
Tillfällen - Hämtar upp tillfällena som är skapade under fliken ”Tillfällen”.
Kostnad - Hämtar upp kostnaden som är skriven i rutan för ”Kostnad” under fliken ”Information”.
Betalningsmetod – Hämtar den betalningsmetod man valt under fliken ”Information”.
Kontaktperson - Hämtar personen man skrivit in i fältet ”Kontaktperson” under fliken ”Information”.
Logotype 1 - Hamnar uppe till vänster (rekommenderas att inte användas), max 4 MB gäller på alla
logotyperna.
Logotype 2 - Hamnar uppe till höger, klicka på ”Välj fil” och välj en fil på datorn, när filen är vald
klicka på ”Ladda upp fil”.
Logotype 3 - Hamnar nere till vänster.
Logotype 4 - Hamnar nere till höger.
Bifogad fil - (Ej i funktion).

När allt är valt klicka på ”Spara”-knappen.
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Rapporter
Den här fliken är synlig för SISU-Distrikt, specialidrottsförbund och specialdistriktsförbund.
Rapporter är en sida där man kan ta ut statistik och rapporter för utbildningarna som berör
organisationen.
Man väljer ett alternativ i rullistan och klickar därefter på knappen ”Hämta”.

Man fyller därefter i fälten i sökmotorn som kommit fram. När man valt sin filtrering så klickar man
på knappen ”Visa rapport”.

Längre ner på sidan kommer nu rapporten fram där man beroende på hur man filtrerade får fram sitt
resultat. Genom att klicka på ett plustecken så expanderas rutan och mer information visas. Vill man
dölja informationen igen så klickar man på minustecknet.
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