Brukermanual opprette konkurranser MySoft
-

Arrangør setter opp konkurranser, og kan velge egne opsjoner som lunsjpakker,
bankett e.l., som deltagerne kan melde seg på.
Konkurranseklassene er definert av NGTF.
I de tilfeller hvor kretser har andre priser eller konkurranseklasser enn det
forbundet setter opp, tar kretsen kontakt med forbundet slik at de aktuelle klasser
kan settes opp.

Generelt:

gjør at du hopper ut av konkurransemodulen (lukker vinduet)
og må åpne modulen på nytt.

gjør at du går tilbake til forrige bilde og blir værende i
konkurransemodulen.
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1. Lage et arrangement
1.1

Opprette en konkurranse
En i klubben som har administratorrettigheter logger inn i MySoft (velg
Medlemsadministrasjon for innlogging).
https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/
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Når du har logget inn: velg Medlemsservice i menyen og du vil få opp tilsvarende
bilde:

Velg Konkurranse i menyen og du får opp følgende bilde:

Dette bilde viser alle konkurranser som er tilgjengelige for påmelding (i dette
tilfelle står NM stengt for påmelding og er i ettertid ikke avsluttet av arrangør
derfor ligger det synlig selv om det er stengt for påmelding).

Det er her du melder på til konkurranser ved å velge
, for veiledning om
påmelding til konkurranser, se egen brukermanual for påmelding til konkurranser.
Velg

knappen og du får opp følgende bilde:
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I den nederste delen av bilde ‘Mine konkurranser’ listes de konkurransene klubben
din har opprettet opp (egne arrangement), denne vil være tom første gang du
oppretter en konkurranse.
I øverste delen av bilde ‘Vedlikehold konkurranse’ legger du inn informasjon i
minimum de feltene som har rød stjerne. Når musepekeren holdes over
du informasjon om feltet som skal fylles ut.
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får

Oversikt over feltene:
Navn: Skriv inn navn på konkurransen
Tips! Når du setter navn på konkurransen, pass på at du tar med hvilken gren den gjelder for
– da er det enklere for de som skal melde på å velge riktig konkurranse.

Administrator: Bruk
for å søke opp den/de som skal administrere
konkurransen. Her kan du sette opp personer som normalt ikke har
administratorrettigheter i MySoft (f.eks foreldre, trenere), men de må ligge inne
som medlemmer i klubben.
Tips! Du kan sette opp opptil 3 administratorer dersom flere jobber med arrangementet.

Regnskapskonto: Dersom klubben benytter regnskapskonto, skrives aktuelle
regnskapskonto inn (sjekk med klubbens regnskapsfører), ellers skrives et default
tall mellom 3000-3999 inn.
Prosjektnr.: Skrives inn dersom klubben bruker dette i MySoft.
Avdeling.: Skrives inn dersom klubben bruker dette i MySoft.
Konkurranse startdato: Skriv inn datoen for når konkurransen starter (velger
fra en kalender).
Ekstrakostnader ved etteranmeldinger: Dersom du som arrangør tillater
etterannmeldinger og har skrevet i invitasjonen at det vil bli ekstrakostnader ved
for sen påmelding, kan det skrives inn et beløp her. Kan stå tomt.
Logo: Last opp klubbens, eller arrangementets logo, så vil den komme opp
ved siden av NGTF logoen øverst på siden og være synlig for de som melder på.
Bildet under viser minimum av det som må være med:
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Trykk

og følgende bilde kommer opp:

I dette tilfelle er det valgt et bilde istedenfor logo, som indikerer hvor en logo vil
komme opp øverst til høyre på siden.
Nå er konkurransen kommet opp i oversiktsbildet under ‘ Mine konkurranser’
nederst på siden, og har status som ‘Under behandling’, i tillegg er flere av de blå
knappene blitt aktive. Symbolene som står på høyre side bak hvert arrangement
betyr følgende:

Gir en rask oversikt over påmeldte trenere.
Gir en rask oversikt over klubbenes kontaktpersoner med
kontaktinformasjon.

Editere konkurransen

Fullføre konkurransen (du vil få opp et kontrollspørsmål om du er uheldig å
trykker på den før du skal)

7

Oversikt over poster som skal faktureres – denne brukes for å sende ut
faktura til påmeldte klubber fra arrangør NB! dersom klubben har
fakturasystemet i MySoft aktivert.
De klubber som benytter et annet faktura system kan gå inn her for å få en
oversikt over hva som skal faktureres og bruke dette i egne systemer.
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1.2

Legge til konkurranseklasser
Nå kan den/de som er satt opp til å administrere konkurransen ta over å gjøre
resten. Dersom dette er andre enn den som setter opp konkurransen, logg inn
som forklart under pkt.1.1.

Når du får opp tilsvarende bilde som vist her:

Trykker du
for å editere den aktuelle konkurransen. Trykk på
og følgende bilde kommer opp:
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Her vil alle forbundets klasser i alle grener være listet opp, velg aktuelle gren for å
få kun klassene til aktuelle gren opp.
Sett kryss på kun de konkurransene som skal konkurrere i den konkurransen du
setter opp, her er det valgt fire individuelle og en troppsklasse:

Du trenger ikke lagre i dette bildet, bare trykk

øverst på siden.

Du har nå satt opp hele konkurransen og er klar for å ta imot påmeldinger,
dersom du ikke har tilbud om opsjoner. Tilbyr klubben din opsjoner som bankett,
lunsjpakker, transport etc. går du videre til pkt.1.3, ellers hopper du til pkt.1.4.

10

1.3

Legge til opsjoner
Opsjoner er valgfritt, og settes bare opp dersom klubben tilbyr f.eks bankett,
overnatting, lunsjpakker eller lignende.

Har du opsjoner, trykk

og får opp tilsvarende bilde som under:

Det finnes 3 opsjonstyper:
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Checkbox: dette er en avkryssningsboks, denne er fin dersom man trenger et
ja/nei svar (ja =krysset av, nei = la boksen stå tom).

Her er det satt opp en opsjon med Navn Bankett, du ønsker bare å vite om den
påmeldte skal delta og velger Opsjonstype Checkbox, Pris settes til det beløpet du
tar for opsjonen. Maks antall kan du sette dersom lokalet gjør at du har en
begrensning på hvor mange som deltar, denne kan du også la stå tom dersom det
ikke er begrensninger. Sortering sier noe om rekkefølgen du vil at den som
melder på får opp opsjonene hos seg, her har vi satt at den kommer opp som nr.3
i påmeldingsskjemaet.

Trykk

og du ser opsjonen din nederst i bildet:

Du kan nå gå inn å editere på opsjonen som har kommet opp nederst i bildet ved
å trykke

eller du kan slette opsjonen igjen.

Ønsker du å legge til flere opsjoner, trykk
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og fortsett.

Tekstboks: her kan de som melder på skrive inn en tekst, f.eks om du spør om
noen har allergier.

I eksempelet over har vi spurt etter allergier, Opsjonstypen Tekstboks er valgt
fordi vi ønsker at allergiene skrives inn. Det koster ingenting, så Pris står til 0,-. Vi
ønsker at allergier skal komme opp rett etter avkrysningsboksen for bankett i
dette tilfellet og setter derfor Sortering til 4.

Trykk

og du vil se opsjonen komme opp nederst i bildet.

Dropdown liste: Her velger den som melder på en av flere alternativer som du
har satt opp. F.eks selger du T-skjorte, og man velger en str.
Navn setter til T-skjorte, Opsjonstype velges Dropdown liste, du får da opp
muligheter for å sette opp flere valg, også på pris (f.eks dersom man har en
opsjon for overnatting og man kan velge mellom 1 og 2 netter, da vil gjerne også
prisen differensiere).
Du får opp bildet under:
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Og setter inn opsjonene:

Her har vi satt inn 4 størrelser og latt den femte stå tom. Her har vi også benyttet
Maks antall, fordi vi har et begrenset lager med T-skjorter å selge i hver str.
Denne opsjonen vil vi skal komme opp først og setter Sortering til 1.

Det er nå satt opp 3 opsjoner, og vi får en oversikt nederst på siden:

Velg

knappen når du har lagt inn alle de opsjonene.
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1.4

Publisere konkurransen
Når konkurranseklasser og evt. opsjoner er satt kan du publisere konkurransen ved å trykke

Og status endres til ‘Åpen for påmelding’:

Konkurransen er nå åpen for at klubber kan melde på sine deltagere (se egen
brukermanual for påmelding til konkurranserFeil! Fant ikke referansekilden.).
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2. Ta ut rapporter
Når det har kommet inn påmeldinger fra klubbene, så kan du ta ut rapporter på
påmeldingene, velg den aktuelle konkurransen med

2.1

Rask oversikt over påmeldte trenere
Trykker du
får du en rask oversikt over påmeldte trenere. Tilsvarende bilde
som under kommer opp med kontaktinformasjon til den enkelte:

I dette tilfellet er det kun et lag påmeldt.
Du kan laste ned informasjonen i en excel-fil.

2.2

Rask oversikt over klubbenes kontaktpersoner
Klubbens kontaktperson er den som skal få tilsendt informasjon fra dere som er
arrangør.
Trykker du
får du opp en rask oversikt over klubbenes kontaktpersoner med
kontaktinformasjon. Tilsvarende bilde under:

I dette tilfellet er det kun et lag påmeldt.
Du kan laste ned informasjonen i en excel-fil.
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2.3

Ta ut lister over påmeldte i konkurranseklasser

Trykk
for å få opp oversikt over påmeldte til de forskjellige klassene,
det første bilde som kommer opp er tilsvarende dette:

Bruk
klassen.

på hver klasse for å få opp hvem som er påmeldt i den aktuelle

Trykk
for å få opp startlisten pr klasse i en excel-fil, her trekkes i
enkelte tilfeller startlisten hos NGTF og administrasjonen legger da inn startnr. før
listen tas ut.

Trykker du
deltar på selve tropper/lag.

Trykker du

2.4

vil du få liste med navn også på de som

vil du få oversikten du ser på skjermen i en Excel-fil.

Ta ut liste over alle påmeldte uavhengig av konkurranseklasse

Trykk

og du vil få opp en liste over alle påmeldte:

Dersom en gymnast er påmeldt på flere tropper eller både på tropp, individuelt og
lag, så vil gymnastens navn her kunne komme opp en gang.
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2.5

Ta ut rapporter på opsjoner

Dersom du har lagt til opsjoner på konkurransen, trykk
får opp tilsvarende bilde som under:

Bruk
for å se flere detaljer på hver opsjon, og last ned til Excel om du
trenger informasjonen i filformat.
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og du

3. Økonomisk oversikt
Når det har kommet inn påmeldinger fra klubbene, så kan du følge med på den
økonomiske oversikten ved å trykke

Trykk

på den aktuelle konkurransen:

og følgende bilde kommer opp:

Du kan nå lage grunnlag ved å trykke

og får opp tilsvarende vindu:

I dette tilfellet er det kun en klubb som er påmeldt, er det flere vil det komme opp
en linje pr klubb. Du kan nå se flere detaljer ved å trykke
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:

Du får nå opp en oversikt over alle bestillinger og kan gå inn å gjøre endringer
ved behov, trykk da på
og du kan endre beløp eller fakturatekst (f.eks vil du
gi T-skjorten til Dole Duck som har hjulpet deg med noe, settes beløpet til 0,-), du
kan også slette fakturalinjen helt.

Trykk

dersom du har gjort endringer og deretter

.

Dersom din klubb er knyttet opp med OCR og bruker fakturasystemet aktivt i
MySoft, kan du nå la pekeren stå over ordet Faktura, og trykke faktura, denne vil
da gå på mail til den aktuelle klubben påfølgende natt. Bruker klubben din ikke
MySofts fakturasystem, må klubben din enten be klubbene sette inn beløpet på
klubbens konto, eller selv lage faktura i egne systemer.
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Trykker du
etter at du har laget det, forsvinner alt grunnlaget som
er laget og du må evt. lage på nytt. Denne er nyttig dersom du ønsker en oversikt
før alle påmeldinger er kommet inn, men ikke skal sende faktura enda, da lager
du grunnlaget for å se, å sletter det igjen når du er ferdig.
Dersom det er kommet flere påmeldte etter at du har sendt ut fakturaer, kan du
lage fakturaer på nytt og bare de som er nye vil komme opp.
Tips! Det anbefales å vente til etter påmeldingsfristen med å sende
ut faktura fra MySoft
For oversikt over innbetalinger bruker du MySoft på samme måte som klubben
ellers gjør ved regnskap.
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4. Stenge for påmelding og avslutte konkurransen

Når påmeldingsfristen for konkurransen er gått, må du aktivt inn å stenge for
påmelding ved å trykke
alternativer:

Trykker du

du får nå opp to nye knappe

, så åpner du for påmelding som tidligere.

Trykker du
, så åpner du slik at de som melder på må betale
et definert Etteranmeldingsgebyr, f.eks 200,- pr person som du setter opp i
administrasjonsvinduet.
Er etteranmeldingsgebyret det dobbelte av påmeldingsavgiften (f.eks om en
person meldes på i flere klasser), så løses dette best ved å endre
fakturagrunnlaget på den det gjelder.
Når konkurransen er stengt for påmelding, har du fortsatt tilgang på alle
rapporter, lister og fakturagrunnlag, men ingen kan melde seg på.
Når konkurransen er avholdt, og det økonomiske gjort opp, må konkurransen
avsluttes helt, dette gjør du ved å trykke
, du vil få kontrollspørsmål om du
faktisk ønsker å avslutte. Etter at du har avsluttet vil konkurransen ikke lenger
være synlig for andre klubber.
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