
1.1 BAS Start / Min sida

BAS Start / Min sida

När du loggat in i BAS, presenteras BAS Startsidan. Den når du från samtliga sidor i systemet via länken "Start" i
huvudmenyn.

Här visas de kontaktuppgifter etc som finns registrerade för dig i BAS-M registret ( "Mina uppgifter"). Här presenteras
även klubbens kontaktuppgifter ("Uppgifter för ...") , dina bokade pass ("Schema: dina bokade pass"), samt nya
systemfunktioner et c ("Nyheter i BAS").

Förutom en överblick över dina uppgifter i systemet finns 3 stycken snabblänkar:

1. Är du medlem i flera klubbar, kan du via vallistan välja att granska uppgifterna om någon av de övriga klubbarna
genom vallistan enligt bild nedan:

Mina 

2. För att snabbt öppna klubbsidan i BAS-M, klicka på klubbens namn enligt pil  i bilden nedan:

3. För att välja och boka ett pass bland klubbens registrerade scheman, finns en snabbknapp "Boka pass" för att direkt
öppna bokningsbilden.
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1 Handbok för BAS

Välkommen till handboken för Båtunionens Administrativa System, BAS!

Hej! Här kan du söka information om hur du arbetar i BAS.

Söker du en grundligare genomgång av BAS rekommenderas kontakt med en BAS-coach,
förteckning finns här.

Du hittar direktlänkar till aktuella avsnitt i handboken: direktlänken markeras med 

Om du stöter på problem kan du rapportera det via BAS Support

På YouTube-kanalen "SBU Patrik Lindqvist" https://www.youtube.com/channel/UCW-
rBUcbClx9wPX15YuXH4g finns filmer som tipsar och visar olika moment och delar i BAS.

Svenska Båtunionen Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
tfn 08-545 859 60, fax 08- 545 859 69

e-post info@batunionen.com

Internet www.batunionen.com

______________________________________

Är du  ny båtklubbsadministratör i BAS?

Följ denna steg-för-steg guide för att snabbt komma igång med BAS-K!

______________________________________

Visste du att...
Du nu kan göra OCR aviseringar. Läs här för mer information.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

2 of 199 15/03/2021, 17:43



1.2 BAS Navigering mellan listor och detaljbilder

BAS Navigering

Ny struktur finns genomgående i BAS systemet för relationerna mellan register-listor och detaljer kring listans poster.

Det innebär att då en sökning t e x genomförs via BAS-K medlemmar, och du klickar på en medlems rad i sökresultatet,
uppdateras endast den del av skärmen som presenterar detaljerna kring medlemmen. Sökresultatet uppdateras inte.
Valda sorteringar, filter et c. förblir oförändrade.

Observera dock, att en följd av denna struktur är, att då ändringar i t.ex. en medlems fält som presenteras i listan görs,
uppdateras inte listan automatiskt. Det gäller även vid registrering av nya poster eller borttagning av poster. Då en
användare gör en registerändring som påverkar listan, uppmärksammar systemet att en manuell uppdatering måste
göras genom att ikonen för Uppdatering ändrar färg: 

Klicka på ikonen för att uppdatera listan.

Ikonen hittar du i vänstra övre hörnet på list vyn: 
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1.3 Kom ingång med BAS och BAS-K

Kom igång med BAS och BAS-K

I det här avsnittet beskrivs hur du kommer igång i BAS- och i vilken ordning det är lämpligt att ta de olika
momenten. 

Vi börjar med ett grafiskt flödesschema över inledande process (mycket av detta behöver bara göras en gång).

Innan du startar BAS-K, behöver en flagga sättas i båtklubbens Klubbdata-kort i BAS-M : 

Flaggan ställer in vissa grundinställningar i databasen, som behövs för att köra BAS-K. När det är klart, kan du fortsätta
att navigera dig fram i systemet. För att öppna Klubbdata-kortet, klicka här för att läsa avsnitt i manualen.

Klicka på respektive länk nedan för en utförligare beskrivning av flödessteget i Manualen!
Start/Min Sida (Länk till Båtklubb & Klubbinformation till XX Båtklubb)

Grunddata/Kontoplan
Grunddata/Avisering
Ekonomi/Avgifter
Grunddata/Sektioner
Grunddata/Båtar
Grunddata/Utlåning
Grunddata/Behörighet
Förvaring/Sommarområden
Förvaring/Sommarplatser
Förvaring/Vinterområden
Förvaring/Vinterplatser
Medlemmar/Sök medlem
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1.4 BAS Moduler

BAS modulerna BAS-M och BAS-K

BAS består av flera olika moduler. I den här manualen beskrivs modulerna för Medlemsregistret (BAS-M) och för
Klubbadministrationen (BAS-K).
Med BAS release 2018-2 finns BAS-M rutinerna även inkluderade i BAS-K. Mer om det kan du läsa här.

BAS-M
Bas-M är registret där klubbens generella data registreras;   klubbens adressuppgifter, funktionärer, inloggningskonto etc.
För en mer ingående beskrivning av funktionerna i BAS-M, se avsnitt 15.

BAS-M För Förbundsadministratörer
Inloggade förbundsadministratörer (Behörighet 19. Förbundsadmin) har tillgång till BAS-M för samtliga klubbar som ingår i
förbundet.
Har du behörighet 19 Förbundsadministratör, och vill öppna en båtklubb i BAS-M, starta rutinen Båtklubbar/Sök båtklubb
via Startsidan. Sök fram och öppna den klubb du vill hantera. Nu öppnas den i BAS-M.

BAS-K
I BAS-K registreras klubbens båtar, förvaringsplatser, scheman mm. BAS-K innehåller även aviseringsmodul och reskontra.
Medlemsregistrets kan även modifieras direkt i BAS-K (förutom medlemmens Funktion, behörighetsnivå och
inloggningskonto). Observera dock att om en medlem är registrerad i flera klubbar, slår ändringar av medlemmens adress
och kontaktuppgifter igenom för samtliga klubbar.
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2 BAS-K

BAS-K (BAS Klubbadministration)

BAS-K är ett system som hanterar båtklubbars medlemmar, båtar, förvaringsplatser, scheman mm. BAS-K innehåller även
aviseringsmodul och reskontra.

Observera att BAS-K är ett s k försystem till ett fristående redovisningssystem och producerar verifikat till detta.
Verifikaten kan antingen framställas i pappersform eller lämnas till redovisningssystemet som filer i SIE-format.
Redovisningssystemet arbetar alltså helt oberoende i förhållande till BAS-K.
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2.1 Menyer i BAS-K

Menyer i BAS-K

För att navigera i systemet så kan användarna välja olika val från ett menysystem. Menysystemet kommer att se olika ut
beroende på om användaren har behörighet för Administration/Ekonomi eller vanlig medlem.

Start
Klicka på länken Start för att återgå till ”Min sida”. Om du ska underhålla personuppgifter som adress,

telefonnummer, funktionärsuppdrag mm gör du detta i den här delen av sajten.

Medlemmar
Denna sida är en samlingsbild för båtklubbsmedlemmen.

Här finns flikar med diverse information om medlemmen: Medlemsinfo, Båt(ar) , Avgifter , Aviserat och Scheman

Förvaring

Här administreras klubbens samtliga förvaringsområden; Sommarområden och Vinterområden.

Utlåning

Här kan register hållas med klubbens samtliga artiklar för utlåning till medlemmarna.

Schema

För administration av olika typer av scheman inom klubben som t.ex.  Vaktpass, Sjösättning/ Upptagning.

Ekonomi
Här hanteras klubbens ekonomi: Avgifter, Avisering,  Deposition, Reskontra, OCR hantering, Påminnelser och

Rapporter

Email

Här finns funktionalitet för utskick via Email till klubbens medlemmar.

SMS

Här finns funktionalitet för utskick via Sms till klubbens medlemmar.

Grunddata

Här administreras BAS systemets referensdata.

Hjälp

Här finns länkar till BAS Support och BAS Manualen
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2.2 Bas-K hantering av klubbinfo

BAS K - nya rutiner för hantering av klubbdata (f.d. Bas-M)

BAS modulen BAS-M har numera integrerats i BAS-K, för en enklare navigering.
Notera att det endast är medlemmar i klubben med behörighet 18: Båtklubbsadministratör som har tillgång till de nya
rutinerna: 

1. Klubbkort

2. Inloggningskonto/behörighet

3. Import

4. Årsrapport

5. Filer

6. Funktioner

1. Klubbkort
Klubblänken på Startsidan går direkt till Klubbkortet i BAS-K: 

Du når även klubbkortet via BAS-K - menyval: Klubb - Klubbkort.

2. Inloggningskonton och behörighet
Medlemmars inloggningskonton och behörighet registreras via Medlemskortet, ny flik: Konto.
Där finns även dialog för att koppla medlem till annan båtklubb/förbund.

Menyval Bas-K/Klubb
Via nya menyvalet Bas-K/Klubb når du rutinerna för Import, Årsrapport, Filer och Funktioner
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3 BAS Behörighet

I följande avsnitt beskrivs hur användare och behörigheter delas ut i BAS och BAS-K. Det finns i BAS två olika typer av
behörigheter: 

1) Övergripande administratör för en klubb. Behörigheten vid namn  "18 Båtklubbsadministratör" ger behörighet för
klubbens alla rutiner i BAS-K. Denna behörighet kan delas ut av klubbens andra båtklubbsadministratörer eller Förbundets
administratör.  Öppna ett medlemskort och fliken "Konto", knapp "Behörighet".

Läs avsnitt 3.1 Behörighetsnivåer för vidare beskrivning.

2) Behörighet som delas ut via BAS-K/Grunddata/Behörighet. Här kan en båtklubbsadministratör dela ut läs eller redigera
behörighet till en eller flera rutiner i BAS-K. Det beskrivs i följande avsnitt: 3.2 Behörighet: Dela ut till medlemmar i klubb

De medlemmar som skall använda BAS måste ha ett inloggningskonto.
En klubb kan dela ut inloggningskonton till samtliga medlemmar i klubben automatiskt.

Läs avsnitt 3.3 Användarkonton för medlemmar.
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3.1 Behörighetsnivåer

BAS Behörighetsnivåer

Följande behörigheter i BAS är viktiga behörigheter för administration av BAS Systemet:

Administratör (99)

Administrerar hela BAS systemet

Båtklubb - administratör (18)

Har åtkomst att redigera all information som rör båtklubben, inklusive BAS-K

Båtklubb - registeransvarig (35)

Kan redigera medlemslistan samt klubbens årsrapport, dvs har tillgång till följande funktioner:

BAS-K: Medlemsregister och Årsrapport.

BAS-K: Medlemsmatrikel

Det finns även funktioner som styr behörigheter i systemet.

Gruppsfunktionen BAS arbetsgrupp:

1. Administrera BAS Support

BAS behörighetsnivåer

Här följer en lista över samtliga behörighetsnivåer i BAS:

 1: Besiktning - Registrera besiktningsprotokoll
 2: Besiktning - Radera besiktningsprotokoll
 3: Besiktning - Administratör
 (13: E-Handla - Administratör)*
 (14: Forum - Administratör)*
 (15: Forum - Läsa/Skriva - SBU)*
 (16: Forum - Läsa/Skriva - Förbund)*
 (17: Forum - Läsa/Skriva - Klubb)*
 18: Båtklubb - Administratör

(24: Dokument - Ladda upp/ta bort mina dokument)*
 (25: Ärendehantering (BAS-Ä))*
 31: Båtklubb - Importera medlemsregister
 32: Båtförbund - Läsa kontaktuppgifter
 35: Båtklubb - Registeransvarig

(36: Redaktör - Hemsida)*
 37: Besiktning - Endast statistik

(6000: Informationssida - Patriks IT-sida-läsa)*
 (6001: Informationssida - Patriks IT-sida-skriva)*
 (6002: Informationssida - Leif Stenlund - läsa)*
 (6003: Informationssida - Leif Stenlund - skriva)*
 (6004: Informationssida - Barn- & Ungdomssidan - Läsa)*
 (6005: Informationssida - Barn- & Ungdomssidan - Skriva)*
 99: Administratör

* behörighet utan funktion i nuläget.

Dela ut behörighet till en medlem

För att dela ut behörighet till en medlem gör följande:

1. Öppna BAS-K och sök fram rätt medlem, öppna fliken "Konto".

2. Säkerställ att medlemmen har ett inloggningskonto (läs här om inloggningskonton)

3. Klicka på knappen "Behörighet"

4. Kryssa för de behörighetsnivåer medlemmen skall ha, och klicka på knappen "Spara".

BAS-K Behörighet till valda rutiner

För att använda BAS-K måste två huvudkriterier vara uppfyllda:

1. Klubben måste vara registrerad som användare av BAS-K
2. Du som ska använda BAS-K måste ha ett användarkonto i BAS.

För att kunna logga in på klubbadministrationen krävs det att användaren antingen är registrerad som administratör
(administratörskonto) för klubben eller tillhör en av de funktionärer som tilldelats (begränsad) behörighet i BAS-K av
klubbadministratören.

Rättighetssystemet ser ut så här: Klubbens ”IT-administratör” (har behörigheten ”Båtklubb – administratör” kod 18 i
sitt användarkonto) har alla rättigheter för klubben.

Denne kan ge andra användarkonton och hon kan även ställa in vilka funktioner som ska ha tillgång till olika delar av
BAS-K. Se särskilt avsnitt Behörighet i BAS-K
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3.2 Behörighet: Dela ut till medlemmar i klubben

Behörighet i BAS-K 

Har medlemmen ett inloggningskonto utan annan tilldelad behörihet, och flaggan "E-matrikel" är ikryssad i Klubbkortet
(BAS-M), så kan medlemmen läsa övriga klubbmedlemmars medlemskort:

Är flaggan "E-matrikel" avaktiverad, ser medlemmen endast sitt egna medlemskort (läsbehörighet).

Dela ut behörigheter inom BAS-K
Under Grunddata/Behörighet kan du dela ut enskilda menyval till klubbmedlemmar med inloggningskonto.

Redigera eller Läsbehörighet.

Det går att dela ut Redigera eller Läs-behörighet. Användare med Redigera-behörighet kan använda samtliga knappar
som finns tillgängliga i dialogen för att t.ex. registrera nya poster, uppdatera, radera poster. 
Det finns även möjlighet att dela ut Läs-behörighet. Användare med Läs-behörighet ser inga knappar för rutinen och kan
alltså endast läsa informationen. 

Via sektioner
Du kan gruppera behörigheten via klubbspecifika "Sektioner" som du registrerar via Grunddata/Sektioner eller via
medlemmens "Funktioner" som tilldelas via BAS-M.

För att tilldela behörigheter till en sektion:

1. Öppna Grunddata/Behörighet

2. Klicka på knappen "Via Sektion".

3. Välj en sektion i listan över klubbens sektioner

4. Kryssa för de menyval som sektionen skall ha behörighet till. Klicka på Spara, nu är den nya behörigheten
registrerad.

Klicka på knappen Spara för att ändringarna skall sparas.

Bilden nedan visar hur dialogen ut.
I exemplet använder vi oss av en sektion "Vaktschef" som vi knutit ett antal medlemmar till.
Kryssa i "Läs" för de menyvalen som sektionen skall ha läs-behörighet till.
Kryssa i "Redigera" för de menyval som sektionen skall kunna Redigera.

Om en sektionsmedlem skall kunna administrera tex all Förvaring, kryssa för samtliga alternativ inom val
inom Förvaring. Kryssa för endast 'Sommarområde' om det är enda menyalternativ som användaren skall se
i menylistan för Förvaring.

Via Funktioner
Du kan gruppera behörigheten via medlemmens "Funktioner" som tilldelas i medlemskortet.

För att tilldela behörigheter till en funktion:

1. Öppna Grunddata/Behörighet

2. Klicka på knappen "Via Funktion".

3. Välj en funktion i listan över registrerade funktioner.

4. Kryssa för de menyval som funktionären skall ha behörighet till. Klicka på Spara, nu är den nya behörigheten

registrerad.

Om en funktionär skall kunna administrera tex all Förvaring, kryssa för samtliga alternativ inom val inom
Förvaring. Kryssa för endast 'Sommarområde' om det är enda menyalternativ som användaren skall se i
menylistan för Förvaring.
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3.3 Användarkonton för medlemmar

Användarkonton för medlemmar

Inloggningskonton kan registreras via Klubbkortet i BAS-M. Du kan registrera ett konto för en enskild medlem, eller
generera inloggningskonton för alla inom klubben som saknar konto.

Registrera eller Redigera konto för en enskild medlem - Instruktionsfilm Youtube https://youtu.be/TTkjm2ErKlE
För att registrera ett inloggningskonto för en medlem, sök fram medlemmen t.ex via BAS-K och klicka på knappen BAS-M.
Medlemskortet öppnas i  BAS-M och du kan bl.a. se sektion för inloggningsuppgifter.

Om medlemmen saknar ett konto ser du följande:

Klicka på knappen "Skapa konto".
Följande dialog presenteras där du registrerar Användarnamn och lösenord:

När du är klar, klicka på Spara. Nu är inloggningskontot registrerat, och du kan meddela medlemmen.

Om det redan finns ett konto registrerat på medlemmen ser dialogen ut så här:

Du kan välja att
1) Radera konto - efter det kan du registrera ett nytt användarnamn och lösenord via knapp "Skapa konto".
2) Byt lösenord, om du vill behålla användarnamn och endast ändra lösenord.
3) Tilldela behörighet.

Låst konto
Om en medlem försöker logga in med felaktigt konto mer än 5 ggr, så markeras kontot som låst. Vill du låsa upp kontot,
avmarkera "Konto låst" och klicka på Spara. Nu är kontot upplåst och medlemmen kan logga in på nytt.

Generera konton till samtliga medlemmar i klubben

Öppna BAS-M och flik "Inloggningskonton".

Klubbadministratören kan via systemet registrera inloggningskonton till klubbens medlemmar.

Ett e-postmeddelande med systemgenererade login-ID och lösenord skickas till de klubbmedlemmar som har en giltig
e-postadress registrerad och saknar personliga inloggningsuppgifter.

Medlemmar markerade som Ej medlem, eller personer ingående i kö-listor ingår inte i utskicket.

Då meddelandet har skickats, får du möjlighet att spara en Excellista som innehåller samtliga genererade
inloggningsuppgifter. Observera att detta är enda möjligheten att spara information om lösenorden som är krypterad och
inte går att återskapa!
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4.0 BAS-K Medlem

BAS-K Medlem

Medlemsregistret hanteras via rutinen BAS-K/Sök medlem

Rutinen är en samlingsbild för båtklubbsmedlemmen. Här finns flikarna "Medlemsinfo", Båtar (Antal), Avgifter, Aviserat ,

Schema och Lånat.

Viktigt att notera är att om en medlem finns registrerad i flera klubbar, slår samtliga förändringar i området

"Medlemsuppgifter" och "Kontaktuppgifter" samt "Kommentar BAS-M" igenom för samtliga klubbar. D.v.s ändrar du t ex.

en medlems Email, kommer den förändringen att gälla för samtliga klubbar där medlemmen finns registrerad. Det

innebär t.e.x. att du INTE kan återanvända ett medlemskort till en ny medlem.

1. Sektioner: Här ser du vilka sektioner som medlemmen tillhör. Koppla medlemmen till en sektion via knappen 

 och koppla bort en medlem från en sektion, genom att markera den sektion det gäller och klicka på knappen 

2. Klubbinfo: Här visas de valfria extrafält som du själv kan skapa under Grunddata/Medlemsfält (Upp till 20 st)

3. Familj: Här visas eventuella familjemedlemmar. Se avsnitt nedan om Familjemedlemmar för vidare instruktioner.

4. Kommentar BAS-M. Kommentarer som skrivs här blir globala - dvs kan läsas av alla båtklubbar som har

medlemmen registerad. Kommentarsraden ovan är klubbspecifik.

5. Här söker du efter medlem enligt valfria kriterier. Notera filter för "inkl. familjemedlemmar" och "inkl. ej

medlemmar". som intitialt ej är förkryssade.

6. Klicka på den rad som motsvarar den medlem du vill få granska i detaljbilden ovan.

7. Adress i E-post(2) inkluderas i samtliga utskick som sker i följande rutiner:

Aviseringar, Påminnelser, Skicka kopia i Reskontra, meddelanden via E-post rutinen (E-post/Nytt meddelande)

Ny  medlem: Medlem finns redan

När en ny medlem registreras, kontrollerar BAS om en medlem med motsvarande uppgifter redan finns
registrerad i medlemsregistret. Kontroll görs i hela BAS registret, och inte endast inom klubben, då en medlem
kan tillhöra flera klubbar.
De uppgifter som söks för matchning är, Förnamn + Efternamn + Adress + Postnr.

Om sökningen finner matchande medlemsposter presenteras följande dialog:
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Två alternativ finns för att fortsätta med registrering av medlem.

1. Ingen av medlemmarna i listan motsvarar den medlem du registrerar, klicka på knappen "Sätt som ny medlem"

2. En av medlemmarna i listan motsvarar den medlem du registrerat, klicka på den rad som matchar medlemmen, så

kopplas den till din båtklubb

Visas ej på Internet

Kryssalternativ "Visas ej på internet" används för att dölja medlemmens kontaktuppgifter i Klubb-och Funktionärslistor
som exporteras via skript till Förbunden och Klubbarnas externa sidor för de Förbund som valt att aktivera "Publik länk
till förbundets funktionärer" och "Publik länk till förbundets klubbar". (En inställning som registreras i BAS-F av
Förbundsadministratören)

Dvs. finns medlemmen registrerad i BAS registret, så kan uppgifternas läsas av följande användare oberoende av
inställning för "Hemlig adress":
1) BAS Administratör (99)
2) Båtklubbsadministratör (18)
3) Båtklubb - Registeransvarig (35)
4) Övriga medlemsgrupper som tilldelats läs/redigera behörighet via BAS-K/Grunddata/Behörighet
5) Om flagga "Bas-K Matrikel" kryssas i Klubbkortet: samtliga medlemmar med ett inloggnings-konto till BAS.

6) Om val finns för Tidning via Tryck i medlemskortet, kommer adressuppgifterna att skickas till Tidningen Båtliv för

utskick.

Familjemedlemmar

Begreppet familjemedlemmar används bland annat vid Aviseringen. Det är endast huvudmedlemmen som erhåller avin.

Avgifter knutna till familjemedlemmar specificeras med familjemedlemmens namn.

En familjemedlem hanteras i övrigt exakt som en vanlig medlem. D.v.s du registrerar en enskild medlemspost och kan

knyta båtar, båtplatser, sektioner, avgifter, scheman et.c. till familjemedlemmen.

Observera dock att initialt listas inte familjemedlemmarna i sökdialogen via BAS-K/Sök medlem, utan du måste kryssa i

alternativet "inkl. familjemedlemmar" innan du genomför sökningen.

En medlem som är registrerad som Familjehuvud - dvs har familjemedlemmar knutna till sig, kan inte raderas utan att

man först kopplar bort samtliga familjemedlemmar. Du kopplar bort en medlems familjemedlemmar via steg 2: Radera

som beskrivs i avsnittet "Registrera en ny familjemedlem" nedan.

Medlemsavgift för familjemedlemmar

SBU beräknar ett särskilt belopp för familjemedlemmar. Kontakta ditt förbund om du har funderingar kring debitering av

de olika medlemskategorierna.

Registrera en ny familjemedlem

När du skall registrera en ny familjemedlem till en befintlig medlem, sök fram medlemmen som skall vara Familjehuvud

och öppna upp detaljbilden för medlemmen.

Följande dialog presenteras för hantering av Familjekopplingar:

1: Hämta kryssa i den familjemedlem du vill granska och klicka på knappen "Hämta", så öppnas valt medlemskort

2: Radera används för att radera kopplingen till familjemedlemmen. Notera alltså att medlemskortet inte raderas, utan

endast kopplingen till familjen. Då du raderar en familjemedlem från en familj, omvandlas den medlemmen till en

Huvudmedlem. Skall medlemmen raderas helt och hållet från registret, måste du efter frånkoppling från familjen, ta fram

medlemmen i medlemsregistret och Radera där.

3: Koppla används då en befintlig medlem i BAS Medlemsregister skall knytas till en familj. Den nykopplade medlemmen

blir automatiskt registrerad som Familjemedlem och ärver Familjehuvudets adressuppgifter

4: Ny används då du skall registrera en helt ny familjemedlem. Medlemmen ärver automatiskt Familjehuvudets

adressuppgifter.
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Familjemedlemmars adressuppgifter.

BAS tillåter registrering av familjemedlemmar med olika adressuppgifter. 

Då en familjemedlem registreras via knappen Koppla" i Familjerutinen, så behåller den medlem som konverteras från
Huvudmedlem till Familjemedlem sina adressuppgifter.
Använder man däremot knappen Ny för att registrera en helt ny familjemedlem, ärver den nya familjemedlemmen
Familjehuvudets adress-uppgifter. När familjemedlemmen är registrerad, går det att redigera kontaktuppgifterna och då
även ändra adressuppgifterna.
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4.1 Medlem - flik medlemsinfo

Flik: Medlemsinfo

Informationen hämtas från SBUs medlemsregister BAS-M. Dvs om en medlem tillhör flera klubbar kommer dina ändringar
slå igenom för samtliga klubbar. Följande fält är dock klubbpecifika:

Tidning

Ej medlem

Avi via e-post - medlem som godkänt att ta emot avgiftsavisering via e-post markeras här.

Kommentar BAS-K– Det övre av de två kommentarsfälten finns endast i BAS-K och skrivs i denna vy.

Sektion – listar de sektioner medlemmen är med i.

Information i eventuella extrafält som klubben själv bestämt (fälten skapas under menyn ”Grunddata” => ”Extra

medlemsfält”).

Sektioner

Du måste registrera klubbens sektioner via ”Grunddata - Sektioner” för att kunna koppla medlemmen till en eller flera av
dem. Sektion kan vara vilken form av gruppering som helst och du kan lägga en avgift på en sektion.

Lägg till en medlem i en sektion:

1. Klicka på knappen för att lägga till en sektion.

2. Välj den sektion som du vill koppla medlemmen till och klicka på Spara och därefter Stäng.

Ta bort kopplingen till en sektion:

Markera den sektion vars koppling ska tas bort och klicka på bilden 
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4.1.1 Medlem: Visas ej på internet

Visas ej på Internet

Kryssalternativ "Visas ej på internet" används för att dölja medlemmens kontaktuppgifter i Klubb-och Funktionärslistor
som exporteras via skript till Förbunden och Klubbarnas externa sidor för de Förbund som valt att aktivera "Publik länk till
förbundets funktionärer" och "Publik länk till förbundets klubbar". (En inställning som registreras i BAS-F av
Förbundsadministratören)

Dvs. finns medlemmen registrerad i BAS registret, så kan uppgifternas läsas av följande användare oberoende av
inställning för "Visas ej på internet":
1) BAS Administratör (99)
2) Båtklubbsadministratör (18)
3) Båtklubb - Registeransvarig (35)
4) Övriga medlemsgrupper som tilldelats läs/redigera behörighet via BAS-K/Grunddata/Behörighet
5) Om flagga "Bas-K Matrikel" kryssas i Klubbkortet: samtliga medlemmar med ett inloggnings-konto till BAS.
6) Om val finns för Tidning via Tryck i medlemskortet, kommer adressuppgifterna att skickas till Tidningen Båtliv för
utskick.
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4.2 Medlem - flik Avgifter

Flik: Avgifter 

Fliken Avgifter visar en sammanställning av den valda medlemmens samtliga avgifter som ännu inte aviserats.

Här finns även möjligheten att manuellt koppla en avgift till den valda medlemmen.

Förutom möjlighet att koppla en avgift i denna flik, kan en avgift kopplas till en medlem via:

1. Avgifter kopplade till den båtplats som är kopplad till medlemmen via tillhörande båtar

2. Avgifter kopplade till de sektioner som medlemmen tillhör.

3. Avgifter kopplade till de köer som medlemmen tillhör

4. Via avgiften: knappen ”Koppla medlem” för att koppla en eller flera medlemmar.

Koppla ny avgift till medlemmen

1. Klicka på knappen  för (Ny avgift). En dialog presenteras med en lista över samtliga avgifter som är aktiva för

båtklubben.

2. Markera den avgift som du vill koppla till medlemmen.

3. Är avgiften specificerad med periodicitet DYGN/MÅN/KVARTAL kan du ange en giltighetstid för kopplingen:

D.v.s du kan ange giltighetstid för avgiften. Då intervallet passerat, är kopplingen inte giltig för
medlemmen och avgiften debiteras inte vid aviseringar.  

Det räcker med att registrera ett Fr.o.m datum om det endast är startdatum som är viktigt för när
avgiften skall börja debiteras.

Observera att du kan lämna tomt om avgiften skall vara giltig tillsvidare.

Är avgiften specificerad med periodicitet ST kan du välja att visa avgiften med specificerat antal på avin eller endast som
totalsumma:

Detta ger möjlighet att t ex göra variabla extradebiteringar för enstaka saker som man inte vill lägga in som en avgift.

Skapa en avgift som du t ex kan kalla ”Extradebitering”, storleken på avgiften sätter du till en krona. När du vill
extradebitera en medlem något kopplar du denna extraavgift till denne och anger antal till så många kronor du vill
debitera och väljer ”totalbelopp”. Då kommer detta som en rad på avin med endast totalbeloppet, inte antal st.

Här har du möjlighet att öka antalet som initialt är satt till ”1”. Om klubben exempelvis debiterar sina medlemmar med
antal förbrukade Kwh, registrera en avgift med ett belopp som motsvarar en enhet för Kwh. Då avgiften kopplas till
respektive medlem specificeras exakt antal Kwh som förbrukats av medlemmen.

1. Ange det datumintervall/Exakta antalet av avgiften som gäller för den valda medlemmen .

2. Klicka på Spara och Stäng.

3. Avgiften är nu kopplad till medlemmen

Granska detaljer för en avgift

Klicka på ikonen som presenteras i högra kolumnen i raden för avgiften. En dialog visas med informationen för den
markerade avgiften. Här kan du ändra inställningarna för den koppling som finns registrerad för avgift och medlem.

De fält som är gråmarkerade kan inte ändras via denna dialog, utan ändras via avgiftens detaljbild via
menyvalet ”Ekonomi – Avgifter”. Det som kan modifieras via dialogen ovan är rabatt för den enskilda
medlemmen.

Rabattera en avgift:
Rabatt kan tilldelas för avgifter som ännu inte aviserats.
1. Klicka på raden för avgiften. En dialog visas med informationen för den markerade avgiften.
2. Skriv in rabatten i procent i fältet: ”Rabatt för XX”
3. Klicka på Spara och Stäng.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

18 of 199 15/03/2021, 17:43



4.2b Medlem - flik Avgifter: Direktavisering

Direktavisering

Du kan registrera en avi direkt till en medlem via Avgiftsfliken för medlemmen.

1) Markera den/de avgifter du vill skall inkluderas i avin och klicka på knappen "Direktavisering":

En dialog för registrering av information presenteras. Här skall du ange Avidatum, Förfallodatum, Avitext och eventuell
text för emailutskick. 

Då du angett information om aviseringen, klicka på knappen Spara direktavi. Nu kommer systemet att registera en avi
med de uppgifter du angett. 
Pdf:er och avi skapas automatiskt. 

Aviseringen presenteras och du kan välja skriva ut avin alt. maila den och därefter skriva ut Bokföringsorder för den.

Notera att då en avgift markeras för direktavisering, tar BAS inte hänsyn till följande inställningar:
Giltighetsdatum för avgiften
Periodicitet - dvs har avgiften redan debiterats medlemmen inom avgiften nuvarande periodicitet?

Granska en tidigare avisering.
Direktaviseringar döljs initialt i listan Ekonomi/Avisering. För att presentera alla direktaviseringar: kryssa för alternativet
inkl.direktavier och Sök.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

19 of 199 15/03/2021, 17:43



4.3 Medlem - flik Båtar

Flik: Båtar

Se film.
Här administreras medlemmens båt/båtar.  Om medlemmen har fler än 1 st båt, visas det vid flikens etikett. Har
medlemmen t.ex. 2 st båtar heter fliken Båtar(2).

1: Registrera en ny båt

Klicka på knappen ”Ny båt” för att registrera en ny båt. Mata in information om båten och klicka på knappen Spara och
därefter ”Stäng”.

Den nya båten laddas upp i fliken "Båtar" för den specifika medlemmen.

2: Ta bort en båt

För att ta bort en registrerad båt, ta fram den aktuella båten för medlemmen och klicka på knappen ”Ta bort”.

Systemet kontrollerar om båten finns registrerad på någon förvaringsplats. Om förvaringsplats finns registrerad, måste
den först kopplas bort innan du kan radera båten.

3: Registrera förvaring

Det är under fliken "Båtar" som förvaring registreras för en medlem.

Under dialogen kallad "Båtförvaring för XXX " listas båtens kopplade platser:

För att koppla en ny plats, klicka på knappen   :

BAS presenterar en lista över klubbens lediga båtplatser. Välj den plats du vill hyra ut, och klicka på knappen Spara. Nu
uppdateras listan med den nya platsen, som nu är uthyrd till den båt du arbetar med.

Klicka  på knappen   för att radera en båtplats.

4: Övrig information

Här visas de valfria extrafält som du själv kan skapa under Grunddata/Båtfält (Upp till 10 st)
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4.4 Medlem - flik Scheman

Flik: Scheman

Fliken Scheman visar en sammanställning av samtliga scheman den valda medlemmens är anmäld till. Här finns även
möjligheten att manuellt koppla ett schema till en medlem.

Koppla nytt schema till en medlem

Klicka på knappen ”Visa scheman”. Du kommer till en ny sida där du i listan ”Välj schema:” väljer vilket schema du vill
koppla medlemmen till.

När du valt ett schema ska du välja vilket av de schemalagda tillfällena du vill koppla medlemmen till, detta gör du
genom att klicka på rätt tillfälle i listan ”Scheman:” som visas. Välj sedan medlem i listan ”Koppla medlem”, du kan också
skriva en kommentar om du vill. För en mer utförlig beskrivning över anmälan och hantering av scheman se stycket 8.1
Scheman
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4.5 Medlem - flik Aviserat

Flik: Aviserat
Här listas medlemmens samtliga avier, betalade och obetalade.

(!) i knappen  markerar om försenade avier finns registrerade för medlemmen.

Öppna en avi direkt i Reskontra
I kolumnen "Avinr" skapas en länk. Klicka på länken för att öppna ett nytt fönster med avin i Reskontrarutinen.

Viktig notis!

Vi arbetar just nu med en förändring i filstrukturen. Under arbetet kan det uppstå problem med länkarna till avi-filerna.
Skulle en länk inte fungera - kan du öppna avin i Reskontrarutinen - se avsnitt ovan - och där klicka på knappen "Skapa
pdf".

Nu är filreferenserna uppdaterade för just den avin.

Skicka en kopia via email
Klicka på ikonen  för att maila en kopia av avin till medlemmen. Fungerar endast om emailadress finns registrerad.
Observera att om filreferens inte fungerar (se viktig notis ovan) så måste kopia skickas via knapp i Reskontrarutinen, efter
att "Skapa pdf" körts och fil presenteras.
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4.6 Matrikel och Registerutdrag

Matrikel

Menyval: Medlemmar/Matrikel.
Rutinen genererar en medlemsmatrikel för samtliga medlemmar i klubben med tillhörande båtar och båtplatser.
Funktioner

Excelfil: En fil med samtliga medlemmar öppnas i Excel. Denna fil innehåller mer information än vad som

presenteras i skärmdialogerna i BAS-K där informationen är begränsad p.g.a. utrymmesskäl.

Etikettfil: En fil med samtliga medlemmar skapas enligt det format som krävs för utskrift av etiketter. Se separat
avsnitt för Etikettutskrifter.

Utdrag ur registerdata

För att förbättra prestanda och svarstider erbjuds nu en ny struktur för Matrikel och en ny rutin för Utdrag ur registret.

Den matrikel som skapas via BAS-K/Medlemmar/Matrikel hämtar endast medlemmens uppgifter samt båtuppgifter.
För att ta fram ett mer komplett utdrag ur dataregistret, gå till menyvalet Grunddata/Registerutdrag medlem.

Grunddata/Registerutdrag medlem

Här kan du nu
1: Uppdatera rapportdata. All information lagrad för medlemmarna samlas i en separat rapport. Denna rutin kan ta
några minuter, låt systemet jobba klart.

2: Efter att ha uppdaterat rapportdata, kan du hämta ned informationen till Excel. Eftersom all data redan finns
insamlad skall denna rutin gå relativt fort att köra.

Observera:
Har en medlem flera båtar kommer medlemmen att presenteras på flera rader i Excelfilen (en rad per båt). Viktigt att
notera då man annars av antalet rader i exceldokumentet kan förledas tro att det svara mot antalet medlemmar.

Sektioner
Registerutdraget tar fram upp till 40 sektioner. Har klubben fler sektioner registrerade kommer inte samtliga att
presenteras i excelfilen. De första 40 sektionerna tas fram i bokstavsordning. För att styra vilka sektioner som skall tas
med i rapporten, benämn sektionerna med tex siffror. 
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4.7 Rapport: Medlemmar med E-postavisering

Här listas de medlemmar som accepterat att aviseras sina avgifter med e-post. Du kan exportera listan till Excelfil eller till
sk ”etikettfil” för vidare behandling. Rapport: Medlemmar utan E-postavisering

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

24 of 199 15/03/2021, 17:43



4.8 Rapport: Medlemmar utan E-postavisering

Här listas de medlemmar som inte accepterat att aviseras sina avgifter med e-post eller som inte har registrerat
e-postadress. Du kan exportera listan till Excelfil eller till en sk ”etikettfil” för vidare behandling.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

25 of 199 15/03/2021, 17:43



4.9 Rapport över klubbens jubilarer

Medlemmar - Rapport över klubbens jubilarer

För att ta fram en lista över klubbens jubilarer, klicka på länken Rapport:Jubilarer under menyn Medlemmar.

En rapport presenteras över årets samtliga jubilarer, grupperade på månad. I rapporten finns funktionsknappar för att få
informationen i Excel (knapp Excel-fil) samt adressuppgifter till Etikett-fil.

Utskrift av gratulation

Mata skrivaren med klubbens förtryckta gratulationspapper. Skriv ut gratulation för varje enskild jubilar via länken som
presenteras i kolumn längst till höger
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4.10 Båtar: uppdatera via lista

Uppdatera medlemmars båtar via lista:

Öppna rutin via menyn Medlemmar/Uppdatera båtar via lista

Följande dialog presenteras i nytt fönster:

Uppdatera enskilda platser direkt i listan genom att klicka i respektive cell och registrera nytt värde.

När en cell uppdaterats, markeras den med 

När samtliga uppdateringar är registrerade, klicka på knappen  . 

För att ignorera de ändringar du registrerat, klicka på knappen 

Förutom musens klick, kan du navigera mellan cellerna med Tab, och registrera det nya värdet med Retur-knappen.
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4.11 Delägare båt

BAS-K Båt: Delägare

I båtkortet går det att registrera delägare till båten. Ingen debitering sker till delägare, men delägare presenteras i

följande rutiner för sökning av medlemmar:

Medlemmar/Sök medlem,

Medlemmar/Matrikel,

E-post/Nytt meddelande - sök medlem,

Sms/Nytt meddelande - sök medlem,

Grunddata/Sektioner - koppla medlem,

Grunddata/Registerutdrag

Delägare visas enligt följande i listan, när filter för "Har båt", "Båtnamn", "har sommarplats", "har vinterplats" används:

Följande dialog finns i båtkortet för att registrera/avregistrera Delägare:
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4.12 Uppdatering medlemsuppgifter

Uppdatera medlemsuppgifter från en medlems förfrågan

En ny startsida har skapats för medlemmar med inloggningskonto men som saknar behörighet för administration i
båtklubben - såsom behörigheten "18 båtklubbsadministratör".

Klubbens medlemmar kan inte ändra sina uppgifter i registret direkt, men kan skicka en förfrågan om ändring av
uppgifter via BAS Startsidans länk ”Ändra mina uppgifter”:

Ny rutin för Båtklubbens administratör (Behörighet 18)

Då en ny förfrågan för ändring registrerats av en medlem, skickas information till den e-postadress som finns registrerad i
Klubbens klubbkort.

Ett nytt menyval finns via BAS-K/Medlemmar/Uppdatering medlemsuppgifter.

Här listas alla uppdateringsförfrågningar som ännu inte godkänts/avregistrerats.

Kolumn för Medlemsnr. innehåller en länk till medlemskortet i BAS-K. Medlemskortet öppnas i en ny flik på Webbläsaren.

Klicka på en förfrågan (Medlem eller båt) för att granska detaljerna.
I detaljbilden kan du granska de nya uppgifterna och de nuvarande som finns registrerade i BAS Medlemsregister.

I detaljbilden finns 2 knappar:
Acceptera uppdatering: Klicka på knappen för att uppdatera BAS medlemsregister enligt medlemmens nya uppgifter
Avfärda uppdatering : Registret uppdateras inte, förfrågan om uppdatering raderas.

När en ny förfrågan godkänts, registreras information om det i rutinen Grunddata/Transaktionslogg

Anpassa vilka fält som skall presenteras för inloggad medlem

Via Grunddata/Inställningar medlemsuppdateringar, kan administratör för klubben välja vilka fält som skall presenteras
för inloggad medlem i dialog för att ändra uppgifterna.
Kryssa i de fält som skall vara synliga. Notera att varje klick sparas automatiskt.

Notera att i lista för Båtfält, finns även alternativet "Registrera nya båtar" som styr om medlem skall kunna registrera en
ny båt eller inte.
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5 Förvaring

Förvaring - båtplatser

Klubbens båtplatser, såväl vinter- som sommarplatser, administreras via menyvalet BAS-K/Förvaring.

Ett område registreras, med grunduppgifter, såsom Benämning, Grundpris och konto från kontoplanen. Efter att ett
område har registrerats, kan ni registrera båtplatser. Det görs via menyvalet Förvaring/Sommarplats respektive
Förvaring/Vinterplats.

För en mer exakt beskrivning av de fält som finns för registrering av ett Område, läs avsnitt 5.1 Förvaring Sommarområde
respektive 5.3 Förvaring - Vinterområde.

När båtplatserna registrerats, kan de hyras ut till medlemmarna. Det finns två vägar att hyra ut en båtplats på
1) Via Förvaring/Sommarplats (eller vinterplats) : öppna en detaljbild för en ledig plats och klicka på knappen "Hyr ut".
2) Öppna medlemskort för medlemmen via menyvalet "Medlemmar/Sök medlem", flik Båtar, och koppla förvaring via
knapp i sektionen "Båtförvarin för XX"

Det är i områdesrutinen du definierar det baspris som systemet använder sig av för att beräkna platsdebiteringen. Alltså:
BAS pris (Pris per sort) gäller för ett helt område. I varje enskild plats anges sedan vilken beräkningsformel som skall
nyttjas.
Läs mer om debitering av båtplatser i manualens avsnitt 5.2 Förvaring Sommarplatser

Underlag för debitering
För varje plats finns följande prisformler att välja mellan:

1 (pl.bredd * pris/sort)
2  (Båtbr + T(B)) * pris/sort
3 (Båtbr + T.(B)) * (båtL+T.(L)) * pris/sort 
4 (pl.bredd * platsL.) * pris/sort
6 Manuell
5 (Pl.Br +T(B) ) * pris/sort
7 ((Båtbr + T(B)) * 10%) * pris/sort
8 (Båtbr*pris/sort) + (Depl*pris/sort)
9 pris/sort
10 (Båtlängd + T.) * ((Båtbredd * Båtbredd) + T.) * pris/sort
11 (pl.bredd * båtL.) * pris/sort
12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)
13 (platsbredd*pris/sort) + (platslängd*pris(2)/sort)

pris/sort = det basbelopp som registreras i Områdets fält: "Baspris per sort" i kr.
pl. bredd, Pl.Br = båtplatsens fält för "Bredd"
platsL,platslängd = båtplatsens fält för "Längd"
Båtbr = fältet  "Båtbredd (m)"  registreras i kopplad båt
Båtlängd = fältet  "Båtlängd (m)"  registreras i kopplad båt
BåtL = fältet  "Båtlängd(m)" registreras i kopplad båt
T(B) =  fältet  "Tillägg bredd:" i båtplatsen
Depl =  fältet  "Deplacement"  registreras i kopplad båt (enhet: ton)
Manuell = Om Manuell anges som formel, presenteras fältet Avgift för registrering av valfritt belopp:

När du befinner dig i rutinen "Förvaring/Sommarplats" eller "Förvaring/Vinterplats" kan du alltid via knappen "Visa
platsavgifter" få presenterat det belopp som räknas fram av BAS vid debitering, baserat på nuvarande inställningar.
Beloppet visas i listan över platser, kolumn till höger med titel "Platsavgift".
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5.1 Förvaring Sommarområde

Båtförvaring - Sommarområde

Här hanterar du klubbens sommarområden, såsom Bryggor.

Du registrerar områdets information, ta bort en brygga via knappen ”Ta bort” eller registrera en ny brygga via knappen
”Nytt sommarområde”. Ändringar registreras via knappen "Spara".

Det är i områdesrutinen du definierar det baspris som systemet använder sig av för att beräkna platsdebiteringen. Alltså:
BAS pris (Pris per sort) gäller för ett helt område. I varje enskild plats anges sedan vilken beräkningsformel som skall
nyttjas.
Läs mer om debitering av båtplatser i manualens avsnitt 5.2 Förvaring Sommarplatser

Grundavgift
Det finns möjlighet att ange en grundavgift som automatiskt adderas till det pris som beräknas för en plats baserad på
formel.
Grundavgiften adderas direkt - på faktura och i samtliga listor där det belopp som skall debiteras en plats visas.

Lämna tomt/0 kr om ingen grundavgift skall registreras.

Baspris per sort
Fältet används för samtliga formler i båtplatsen där "pris per sort" anges.
Se markeradt exempel i formel   12: "12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)"

Baspris (2) per sort
Fältet används för Formel nr 12 och Formel nr 13 i båtplatsen:
"12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)"
"13 (platsbredd*pris/sort) + (platslängd*pris(2)/sort)"

Lägsta deb. pris
Om det finns en minimum gräns för vad en plats skall debiteras oberoende av platsens eller båtens mått, ange
minimumavgiften i detta fält.

Arkiverade områden
Du kan välja att arkivera ett område - då försvinner det från samtliga valbara listor, där område skall väljas. Arkivera
området genom att kryssa för alternativet Arkiverad.

Initialt visas inte arkiverade områden i listan. För att även ta fram de områden som markerats som arkiverade, klicka på
filtret "inkl. arkiverade".

Fält för El och Vatten
Det finns ingen logik knuten till fälten för El och Vatten i området. De används endast för att registrera information om
området.

Sorteringsordning:

Lämnas tomt eller ange en siffra för den sorteringsordning klubben vill att området skall listas i avin. (Bör i så fall matchas
med övriga avgifters sorteringsordning.

Kopiera platser
Möjlighet till kopiering av komplett sommarområde/platser till komplett vinterområde/platser o vice versa finns  via
Förvaring/Vinterområde samt Förvaring/Sommarområde. Se expanderbart avsnitt "Avancerat: kopiera platser" som visas
när man tar upp en detaljbild för ett område:

Välj ett sommarområde eller ett vinterområde, och klicka på knappen "Kopiera" på motsvarande rad. Områdets samtliga
platser kopieras nu som nya platser till det område du öppnat för redigering.

Deltagarlista

Listar samtliga platser som finns registrerade för sommarområdet med information om den medlem som hyrt platsen.

Följande funktioner finns tillgängliga:

1. Inkludera lediga platser: bocka för detta val om du vill att även lediga platser ska presenteras i listan. Annars

presenteras endast de platser som kopplats till en medlem.

2. E-post: För att skicka ett Email meddelande till samtliga i deltagarlistan, öppna menyvalet BAS-K/Email/Nytt email

och utnyttja "Utökat filter" för att filtrera fram medlemmar i ett visst område.

3. Excelfil: En fil med samtliga deltagare öppnas i Excel

4. Etikettfil: En fil med samtliga deltagare öppnas i Excel enligt det format som krävs för utskrift av etiketter
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5.2 Förvaring - Sommarplatser

Förvaring - Sommarplatser

Här administreras båtklubbens alla bryggplatser.

Till samtliga platser finns möjlighet att koppla en eller flera avgifter.

För att hantera platserna, säkerställ att det finns minst en brygga registrerad. Klicka här för att läsa om
Sommarområden.

Prissättning / avisering av båtplatser

Underlag för avisering av båtplatser hanteras inte som övriga avgifter i systemet, utan specificeras direkt via den
enskilda bryggan och platsen.

Den medlem som har sin båt kopplad till platsen kommer automatiskt att bli aviserad.

För att registrera underlag för beräkning av pris på en båtplats säkerställ att korrekt grundpris finns registrerad i
Området. Öppna Förvaring/Sommarområde.

Öppna därefter detaljbilden för bryggplatsen, via Förvaring/Sommarplatser och registrera följande information om
platsen:

1. Vilken brygga platsen ska kopplas till (obligatoriskt fält). Vallistan baseras på de bryggor som finns registrerade

via Båtförvaring/Brygga.

2. Benämning på platsen (obligatoriskt fält)

3. Prisformel. Ange vilken prisformel beräkningen ska använda sig av.

4. Säkerställ att nödvändiga måttangivelser för platsen/båten finns registrerad, beroende på vilken formel som

valts.

1. Välj om bom finns tillgänglig för platsen. Observera: om avgift för bom ska debiteras måste den avgiften kopplas

till platsen. Se avsnitt ”Koppla tilläggsavgift till förvaringsplats”.

2. Rabatt: ska platsen rabatteras, registrera här vilken procent-sats rabatten ska ges med.

3. Tillägg: Se lista över tillgängliga prisformler – vissa formler använder sig av enheten T (Tillägg) för beräkning av

det belopp som ska aviseras.

4. Periodicitet: styr hur ofta båtplatsen ska aviseras.

5. Notering: fält för eventuella kommentarer.

Underlag för debitering
För varje plats finns följande prisformler att välja mellan:

1 (pl.bredd * pris/sort) 
2  (Båtbr + T(B)) * pris/sort 
3 (Båtbr + T.(B)) * (båtL+T.(L)) * pris/sort 
4 (pl.bredd * platsL.) * pris/sort
6 Manuell
5 (Pl.Br +T(B) ) * pris/sort
7 ((Båtbr + T(B)) * 10%) * pris/sort
8 (Båtbr*pris/sort) + (Depl *pris/sort)
9 pris/sort
10 (Båtlängd + T.) * ((Båtbredd * Båtbredd) + T.) * pris/sort
11 (pl.bredd * båtL.) * pris/sort
12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)
13 (platsbredd*pris/sort) + (platslängd*pris(2)/sort)

   

pris/sort = det basbelopp som registreras i Områdets fält: "Baspris per sort" i kr.
pris2/sort = det basbelopp som registreras i Områdets fält: "Baspris (2) per sort" i kr.
pl. bredd, Pl.Br = båtplatsens fält för "Bredd"
platsL,platslängd = båtplatsens fält för "Längd"
Båtbr = fältet  "Båtbredd (m)" registreras i kopplad båt
Båtlängd = fältet  "Båtlängd (m)" registreras i kopplad båt
BåtL = fältet  "Båtlängd(m)" registreras i kopplad båt
T(B) =  fältet  "Tillägg bredd:" i båtplatsen
Depl =  fältet  "Deplacement"  registreras i kopplad båt (enhet: ton)
Manuell = Om Manuell anges som formel, presenteras fältet Avgift för registrering av valfritt belopp:

När du befinner dig i rutinen "Förvaring/Sommarplats" kan du alltid via knappen "Visa platsavgifter" få presenterat det
belopp som räknas fram av BAS vid debitering, baserat på nuvarande inställningar.
Beloppet visas i listan över platser, kolumn till höger med titel "Platsavgift".

Hyr ut båtplats
Lediga platser kan kopplas till medlemmar via knappen "Hyr ut":
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1. En ny dialog öppnas med rutin för att söka fram rätt medlem. Ange sökord och klicka på Sök

2. Välj den medlem i sökresultatet som platsen skall hyras ut till genom att klicka på rätt rad i listan.

3. Klicka på Spara & Stäng - nu är båtplatsen uthyrd till vald medlem.

Platser kan även kopplas till medlem via Medlemskortet via BAS-K: Sök medlem. Öppna kapitel 4.3 Medlem - flik Båtar för
mer information. 

Koppla en deposition
Depositioner knyts direkt till medlemmen och inte till enskilda båtar. Läs vidare om depositioner genom att klicka här.
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5.3 Förvaring - Vinterområde

Båtförvaring - Vinterområde

Här hanterar du klubbens vinterområde.

Du registrerar områdets information,, radera ett område via knappen ”Ta bort” eller registrera ett nytt via knappen ”Nytt
område”. Ändringar registreras via knappen "Spara".

Grundavgift
Det finns möjlighet att ange en grundavgift som automatiskt adderas till det pris som beräknas för en plats baserad på
formel.
Grundavgiften adderas direkt - på faktura och i samtliga listor där det belopp som skall debiteras en plats visas.

Lämna tomt/0 kr om ingen grundavgift skall registreras.

Baspris per sort
Fältet används för samtliga formler i båtplatsen där "pris per sort" anges. 
Se markeradt exempel i formel   12: "12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)"

Baspris (2) per sort
Fältet används för Formel nr 12 och Formel nr 13 i båtplatsen:
"12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)"
"13 (platsbredd*pris/sort) + (platslängd*pris(2)/sort)"

Lägsta deb. pris
Om det finns en minimum gräns för vad en plats skall debiteras oberoende av platsens eller båtens mått, ange
minimumavgiften i detta fält.

Arkiverade områden
Du kan välja att arkivera ett område - då försvinner det från samtliga valbara listor, där område skall väljas. Arkivera
området genom att kryssa för alternativet Arkiverad.

Initialt visas inte arkiverade områden i listan. För att även ta fram de områden som markerats som arkiverade, klicka på
filtret "inkl. arkiverade".

Fält för El och Vatten
Det finns ingen logik knuten till fälten för El och Vatten i området. De används endast för att registrera information om
området.

Sorteringsordning:

Lämnas tomt eller ange en siffra för den sorteringsordning klubben vill att området skall listas i avin. (Bör i så fall matchas
med övriga avgifters sorteringsordning.

Kopiera platser
Möjlighet till kopiering av komplett sommarområde/platser till komplett vinterområde/platser o vice versa finns  via
Förvaring/Vinterområde samt Förvaring/Sommarområde. Se expanderbart avsnitt "Avancerat: kopiera platser" som visas
när man tar upp en detaljbild för ett område:

Välj ett sommarområde eller ett vinterområde, och klicka på knappen "Kopiera" på motsvarande rad. Områdets samtliga
platser kopieras nu som nya platser till det område du öppnat för redigering.

Deltagarlista

Listar samtliga platser som finns registrerade för området med information om den medlem som hyrt platsen.

Följande funktioner finns tillgängliga:

1. Inkludera lediga platser: bocka för detta val om du vill att även lediga platser ska presenteras i listan. Annars
presenteras endast de platser som kopplats till en medlem.

2. E-post: För att skicka ett Email meddelande till samtliga i deltagarlistan, öppna menyvalet BAS-K/Email/Nytt email
och utnyttja "Utökat filter" för att filtrera fram medlemmar i ett visst område.

3. Excelfil: En fil med samtliga deltagare öppnas i Excel
4. Etikettfil: En fil med samtliga deltagare öppnas i Excel enligt det format som krävs för utskrift av etiketter
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5.4 Förvaring Vinterplatser

Förvaring - Vinterplatser

Här administreras båtklubbens alla ”varvsplatser”.

Till samtliga platser finns möjlighet att koppla en eller flera avgifter.

För att hantera platserna, säkerställ att det finns minst ett vinterområde registrerat. Klicka här för att läsa om
registrering av vinterområden.

Prissättning / avisering av båtplatser

Underlag för avisering av båtplatser hanteras inte som övriga avgifter i systemet, utan specificeras direkt via det enskilda
vinterområdet och platsen. Den medlem som har sin båt kopplad till platsen kommer automatiskt att bli aviserad.

För att registrera underlag för beräkning av pris på en båtplats säkerställ att korrekt grundpris finns registrerad i
Området. Öppna Förvaring/Vinterområde.

Då du är klar med registreringen av vinterplatsen, klicka på knappen Spara. Vinterplatsen är nu registrerad och du kan nu
registrera de platser som ska finnas knutna till den.

Öppna därefter detaljbilden för vinterplatsen, via Förvaring/Vinterplatser och registrera följande information om platsen:

1. Vilket område platsen ska kopplas till (obligatoriskt fält). Vallistan baseras på de vinterplatser som finns

registrerade via Båtförvaring/Vinterplatser.

2. Benämning på platsen (obligatoriskt fält)

3. Prisformel. Ange vilken prisformel beräkningen ska använda sig av.

4. Säkerställ att nödvändiga måttangivelser för platsen/båten finns registrerad, beroende på vilken formel som valts.

5. Rabatt: ska platsen rabatteras, registrera här vilken procentsats rabatten ska ges med.

6. Tillägg: Se lista över tillgängliga prisformler – vissa formler använder sig av enheten T (Tillägg) för beräkning av det

belopp som ska aviseras. Tillägget kan anges positivt eller negativt (negativt med minustecken framför).

7. Periodicitet: styr hur ofta båtplatsen ska aviseras.

8. Notering: fält för eventuella kommentarer.

Underlag för debitering
För varje plats finns följande prisformler att välja mellan:

1 (pl.bredd * pris/sort) 
2  (Båtbr + T(B)) * pris/sort 
3 (Båtbr + T.(B)) * (båtL+T.(L)) * pris/sort 
4 (pl.bredd * platsL.) * pris/sort
6 Manuell
5 (Pl.Br +T(B) ) * pris/sort
7 ((Båtbr + T(B)) * 10%) * pris/sort
8 (Båtbr*pris/sort) + (Depl*pris/sort)
9 pris/sort
10 (Båtlängd + T.) * ((Båtbredd * Båtbredd) + T.) * pris/sort
11 (pl.bredd * båtL.) * pris/sort
12 (BåtL*pris/sort) + (BåtBr*pris2/sort)
13 (platsbredd*pris/sort) + (platslängd*pris(2)/sort)

   

pris/sort = det basbelopp som registreras i Områdets fält: "Baspris per sort" i kr.
pris2/sort = det basbelopp som registreras i Områdets fält: "Baspris (2) per sort" i kr.
pl. bredd, Pl.Br = båtplatsens fält för "Bredd"
platsL,platslängd = båtplatsens fält för "Längd"
Båtbr = fältet  "Båtbredd (m)" registreras i kopplad båt
Båtlängd = fältet  "Båtlängd (m)" registreras i kopplad båt
BåtL = fältet  "Båtlängd(m)" registreras i kopplad båt
T(B) =  fältet  "Tillägg bredd:" i båtplatsen
Depl =  fältet  "Deplacement"  registreras i kopplad båt (enhet: kg)
Manuell = Om Manuell anges som formel, presenteras fältet Avgift för registrering av valfritt belopp:

När du befinner dig i rutinen "Förvaring/Vinterplats" kan du alltid via knappen "Visa platsavgifter" få presenterat det
belopp som räknas fram av BAS vid debitering, baserat på nuvarande inställningar.
Beloppet visas i listan över platser, kolumn till höger med titel "Platsavgift".

Koppla tilläggsavgifter till en plats

Du kan koppla ”extra” avgifter på en plats, exempelvis för vatten, elanslutning eller vad som helst. Så här gör du:

1. Se till att du lagt till avgiften/avgifterna du vill koppla via menyvalet ”Ekonomi - Avgifter” (se sep avsnitt för detta).

2. Välj den plats du vill koppla avgiften till.

3. Klicka på knappen ”Ny”.
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4. Välj avgiften från den listan som presenteras och klicka på ”Spara”.

5. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du med punkt 3 ovan, klicka annars på ”Stäng”

Ta bort kopplingen till en avgift

1. Markera den avgift som ska tas bort från platsen.

2. klicka på knappen ”Radera”.

Koppla en deposition
Depositioner knyts direkt till medlemmen och inte till enskilda båtar. Läs vidare om depositioner genom att klicka här.
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5.5 Båtförvaring - byt plats

Båtförvaring - byt plats

Du kan nu med en automatisk funktion byta en medlems båtplats.

Öppna via Båtförvaring-Sommarplatser eller Båtförvaring-Vinterplatser medlemmens nuvarande plats.

Via "Avancerat: byt båtplats" presenteras en dialog för att byta båtplats:

Välj en ny plats från listan och klicka på Spara. Nu blir medlemmens gamla plats ledig, och ny plats uppbokad.

Depositioner

Finns depositioner kopplade till platsen, presenteras en dialog, med alternativen

1. Flytta deposition till ny plats (medlemmens registrerade deposition flyttas med)

2. Registrera återbetalning av deposition i Reskontra (Deposition betalas tillbaka)

Betalstatus per säsong

Observera att om en medlem debiterats en båtplats för en säsong, och därefter byter båtplats, kommer medlemmen att
debiteras den nya båtplatsen om en ny avisering som inkluderar det området körs samma säsong.

Det finns nu ett nytt valalternativ vid byte av plats, "Ärv betalinfo", så att det går att välja om den nya platsen skall ärva
betalstatus från den gamla. D.v.s om det alternativet är valt vid byte av en plats som redan aviserats för ett år, kommer
den nya platsen markeras som aviserad.
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5.6 Rapport: Sommarplatser

Rapport: Sommarplatser

Här listas alla sommarplatser, belagda och obelagda.
Du kan få ut resultatet som Excelfil i vilken det är enkelt att sortera och filtrera efter önskemål.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

38 of 199 15/03/2021, 17:43



5.7 Rapport:Vinterplatser

Rapport: Vinterplatser

Här listas alla vinteruppläggningsplatser, belagda och obelagda.
Du kan få ut resultatet som Excelfil i vilken det är enkelt att sortera och filtrera efter önskemål.
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5.8 Koppla tilläggsavgift till en plats

Förvaring: Koppla tilläggsavgift till plats
Du kan koppla ”extra” avgifter på en plats, exempelvis för vatten, elanslutning eller vad som helst. 

Så här gör du:

1. Se till att du lagt till avgiften/avgifterna du vill koppla via menyvalet ”Ekonomi - Avgifter” (klicka här för avsnitt för
detta).
2. Välj den plats du vill koppla avgiften till.
3. Klicka på knappen ”Ny”.
4. Välj avgiften från den listan som presenteras och klicka på ”Spara”.
5. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du med punkt 3 ovan, klicka annars på ”Stäng”

Ta bort kopplad avgift
1. Markera den avgift som ska tas bort från platsen.
2. klicka på knappen ”Radera”.

Koppla deposition 
Deposition kan kopplas till en båtplats :

1. Registrera en avgift via Ekonomi/Avgifter, och se till att flaggan "Avgift är deposition" är
aktiverad
2. Koppla avgiften till önskad båtplats(er)
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5.9 Förvaring - tilläggsfält

Tilläggsfält för förvaring

2014-02-05 byts fältet för Tillägg i Sommarplatser och Vinterplatser ut mot två nya: "Tillägg bredd" och "Tillägg längd"

som används i formlerna 

2  (Båtbr + T(B)) * pris/sort

3 (Båtbr + T(B)) * (båtL+T(L)) * pris/sort

5 (Pl.Br +T(B) ) * pris/sort

7 ((Båtbr + T(B)) * 10%) * pris/sort

där T(B) motsvarar fältet "Tillägg bredd" och T(L) motsvarar fältet "Tillägg längd"

Tidigare värden i fältet "Tillägg" har konverterats till den nya strukturen.
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5.10 Intervallpriser

Förvaring: Intervallspriser

1) Aktivera intervallspris för valda platser

Öppna de Sommarplatser resp Vinterplatser där intervallspris skall gälla och kryssa för alternativet "Intervallpris". Klicka på knappen "Spara"
för att valet skall registreras.

2) Registrera intervall

Definiera prisuppgifter för respektive Formel genom att öppna "Förvaring/Formel för prisintervall" 

Du får fram följande dialog för förvaringens prisformel 1-5 :

Initialt registrerar BAS in ett intervall från 0 - 9999 

Redigera ett intervall med ett klick på knappen 

Radera ett intervall med ett klick på knappen 

Registrera ett nytt intevall genom att registrera nya värden i raden och klicka på Spara.

3) Beräkna nya platspriser enligt registrerade intervallspriser

Då samtliga formlers prisintervall registrerats kan du starta beräkningen av de nya formlerna med hjälp av knappen 

Nu kommer samtliga platser som markerats med flaggan för "Intervallspris" beräknas om enligt intervallspriserna.

Du ser det pris som räknats fram genom att öppna en plats där flaggan för Intervallspris aktiverats:
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Nu finns intervallpriserna registrerade för respektive plats och kommer att användas vi nästa Avisering.
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5.11 Förvaring: Uppdatera via lista

BAS-K Uppdatera via lista: Nytt i BAS Release 2018-1

Det går numera att uppdatera flera poster via ett kommando i BAS. Följande rutiner går att massuppdatera:

1. Sommarplatser

2. Vinterplatser

3. Medlemmars båtar

Uppdatera platser via lista:

Öppna rutin via menyn Förvaring/Uppdatera sommarplatser via lista (eller Förvaring/Uppdatera vinterplatser via lista).
Följande dialog presenteras i nytt fönster:

För att uppdatera en/flera platser

1. Välja område och om det är samtliga platser, eller lediga/bokade

2. Klicka på Visa lista för att presentera lista med de platser som skall uppdateras

Nu kan du uppdatera platser på två sätt:

1. Uppdatera enskilda platser direkt i listan genom att klicka i respektive cell och registrera nytt värde:

När en cell uppdaterats, markeras den med 

När samtliga uppdateringar är registrerade, klicka på knappen  . 

För att ignorera de ändringar du registrerat, klicka på knappen 

Förutom musens klick, kan du navigera mellan cellerna med Tab, och registrera det nya värdet med Retur-knappen.
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Uthyrda platser:

I listan finns kolumnen ”Uthyrt till medlemsnr” som visar Medlemsnr till de platser som är uthyrda (Medlemsnr är länk till
medlemskortet) – om en cell är tom, är platsen ledig.

Hyr ut plats

För att hyra ut en plats, klicka på den tomma cellen i Kopplat plats till medl. Och registrera önskat medlemsnr. Platsen
hyrs ut till första båten som matchar medlemsnr när du Sparar ändringarna.

Om du registrerar ett medlemsnr i kolumnen #Koppla plats..# för en plats som redan är uthyrt, ledigställs platsen för den
nuvarande medlemmen, och ny medlem markeras som ägare av platsen.

Ledigställ plats:

Ledigställ en plats genom att registrera 0 i kolumnen Koppla plats till medl.

Uppdatera flera platser samtidigt

1. För att uppdatera flera rader på samma gång

Börja med att markera vilka platser som skall  uppdateras via kryssruta (Översta kryssrutan markerar/avmarkerar
samtliga i listan):

När plast valts, använder du följande dialog för att registrera önskade värden:

När önskade uppdateringar registrerats, klicka på knappen ”Uppdatera markerade”.

Specialfunktionalitet:

Kryssar du i alternativet  , kommer markerade platser att bli markerade som lediga – koppling till båt
raderas.

Koppla avgifter till en/flera platser:

Välj den/de avgifter som du vill skall kopplas till platsen via fältet:

Radera en/flera avgifter från markerade platser genom att välja avgifter i fältet:

Om en plats saknar avgift som skall raderas, sker ingenting.
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6.1 Utlåning

Utlåning

Här registreras klubbens samtliga objekt som finns för utlåning, som t.ex. Nycklar.

Samtliga objekt kan därefter markeras som utlånad/återlämnad (ledig)/förkommen.

Registrera ny artikel
För att registrera en ny artikel, säkerställ först att det under Utlåning/Admin artiklar finns minst en artikeltyp
registrerad (såsom t.e.x "Nyckel").

Klicka på knappen "Ny artikel".
Registrera Id på nyckeln och ev. Övrigt.
Klicka på knappen "Spara".
Nu finns artikeln registrerad i registret och kan markeras som Utlånad.

Knappar

Ny artikel - Registrera uppgifter om en ny utlåningsbar artikel

Spara - Spara ändringar

Ta bort - Ta bort en artikel för utlåning från systemet.

Avgifter

Koppla en avgift till artikeln (observera att en avgift kan också kan vara en deposition) med knappen . Om detta
används ska inte kontanthanterad deposition nedan användas.

Ta bort en avgift/deposition från artikeln genom knappen .

Historik
För att se de fem tidigare utlåningarna av en artikel, expander sektionen för historiken:

Låna ut till medlem

Följande dialog presenteras då du klickar på knappen ”Låna ut” från en artikel för utlåning:

1. Ange nödvändiga sökkriterier för att ta fram den medlem du vill hyra ut artikeln till och klicka på ”Sök”

2. Markera den medlem du önskar koppla i sökresultatet

3. BAS föreslår datum för "Utlånat datum". Datumet går att redigera. Du kan även specificera önskat datum för

återlämning.

4. Klicka på knappen ”Spara”.

5. Klicka på knappen ”Tillbaka” för att återgå till artikelns detaljbild.

Då en artikel är utlånad, kan du välja att markera den som Återlämnad,Kasserad,Spärrad eller Borttappad.
Det gör du via knapparna som presenteras i dialogen enligt följande:
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Återlämnad: Markerar en artikel som återlämnad (du kan ange datum för återlämning).
Kasserad: En Kasserad artikel går inte att låna ut/sätta som Ledig - däremot att Radera.
Spärrad: En spärrad artikel går att sätta tillbaka som Ledig.
Borttappad: Markerar en artikel som förkommen. En borttappad artikel går endast att Radera.

Koppla tilläggsavgifter till en artikel

Du kan koppla ”extra” avgifter till ett utlånad objekt.

Så här gör du:

1. Se till att du lagt till avgiften/avgifterna du vill koppla via menyvalet ”Ekonomi - Avgifter” (se sep avsnitt för detta).

2. Välj den artikel du vill koppla avgiften till.

3. Klicka på knappen ”Ny”.

4. Välj avgiften från den listan som presenteras och klicka på ”Spara”.

5. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du med punkt 3 ovan, klicka annars på ”Stäng”
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7.1 Kö

Kö

Här administreras klubbens samtliga köer.

Båtklubbar kan numera registrera en extern länk (via tex klubbens egna hemsida) till köanmälan i BAS.
Systemet genererar en länk (se "länk till anmälan" i bild nedan) som kan anges i den externa sidan.

Man kan lägga upp en kö för att använda som kanal för ansökan om medlemskap i klubben eller så kan kön användas för
att hålla reda på tur-ordningen till bryggplatser eller liknande. Kort sagt kan man använda detta till allt där man måste
vänta något.

1) Aktivera Extern kö: Flagga för att aktivera möjlighet för personer som ej är inloggade i BAS att anmäla sig i kön. Dvs
personer som ännu inte är medlemmar i er båtklubb.
2) Publicera kö: Administratör måste kryssa i alternativet Publicera kö, för att länken skall vara öppen för inloggade
klubb-medlemmar. Ett felmeddelande visas för besökare om länk används utan att denna kryssruta är markerad
3) "Länk till anmälan" är den länk som båtklubben kan publicera på externa sidor.
4) Bekräftelsetext: denna text skall numera vara tom/eller beskriva kort en bekräftelse för just denna kö. En allmän
bekräftelse registreras numera via Grunddata/Inställningar kö/Bekräftelsetext.

Externa anmälningar presenteras via menyvalet BAS-K/Kö/Externa anmälningar.

Mer information om Externa anmälningar beskrivs längre ned på denna sida.

Köavgifter

Till samtliga köer finns möjlighet att koppla en eller flera avgifter som aviseras enligt specifikationer i avgiften. Observera
att även kö-deltagare som inte är registrerade som medlemmar i klubben kommer att bli aviserade.

Klubben kan alltså definiera köer för exempelvis ”söker medlemskap”, ”önskar bryggplats”, ”önskar vinterplats”, ”vill byta
till större plats” et c.

Till köer kan kopplas såväl medlemmar som ”externa” personer”. Data för medlemmar kan hämtas från medlemsregistret
eller registreras manuellt. Båtdata hämtas aldrig utan måste skrivas in vid varje nyregistrering.
Medlemmarna i resp. kö visas i könummer ordning (= registrerat kö-datum). Vid koppling av medlemmar till kö visas
samtliga medlemmar som tidigare ej kopplats. Det utökade filtret för kö-inmatning ger möjlighet att visa  medlemmar
som är kopplade till kombinationer av vissa sommarområden, vinterområden, scheman och sektioner. Därefter väljer man
individ från den lista som visas.
Ett alternativt sätt att hantera köer är i medlemsbilden koppla sektion ( = benämning på kö) + fritextfält (= kö-datum
eller kö-nummerordning).
Sektionerna definieras under ”Grunddata/sektioner” och fritextfälten under ”Grunddata/medlemsfält.
Såväl sektioner som fritextfält visas som egna kolumner i den Excellista som skapas under ”Grunddata/Registerutdrag”.
Fördelen med denna registrering är att den alltid är synlig direkt i medlemsbilden och att den Excellista som skapas via
registerutdraget innehåller all möjlig information om medlemmen, båten, kopplade platser, avgifter et c.

Registrera en kö

1. Ange benämning på Kö (obligatoriskt).

2. Om du önskar få en bekräftelse då en anmälan registrerats, ange din E-postadress i fältet ”Vid ny anmälan skicka

e-post till:”

3. Klicka på ”Spara” då du är klar med registreringen.

Koppla en avgift

1. Se till att du lagt till avgiften/avgifterna du vill koppla i ”Avgifter” under ”Ekonomi” (Se avsnitt för detta).
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2. Välj den kö du vill koppla avgiften till.

3. Klicka på knappen ”Ny”.

4. Välj avgiften från den listan som presenteras och klicka på ”Spara”. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du

med punkt 3 ovan, klicka annars på ”Stäng”

Ta bort kopplingen till en avgift

1. Välj den kö du vill radera en koppling av en avgift till.

2. Markera den avgift som ska tas bort från kön och klicka på knappen ”Radera”.

Övriga funktioner

Ny kö: Registrera uppgifter om en ny kö

Spara: Spara ändringar

Ta bort: Ta bort en kö.

Visa/Dölj fält

Ny inställning i detalj för Kö (Bas-k/Kö/Klubbens köer). Det går nu att styra vissa fält så de inte presenteras i en kö-
anmälan (både interna anmälningar - dvs från klubbens medlemmar, samt i de externa anmälningar - dvs från
personer som ännu inte är medlemmar). Tom lista = visa samtliga fält:

Bl.a. finns följande alternativ:

Önskar sommarplats

Önskar vinterplats

Extra köfält 1-10 eller ”extra köfält” för att dölja samtliga extrafält 1-10

Båtuppgifter

Kryssalternativ

Lista publicerade köer (dölj möjlighet för medlem att anmäla sig till fler publicerade köer i en anmälan)

Fliken Deltagarlista

Listar samtliga kö-deltagare; externa och medlemmar registrerade i SBUs BAS-M. Följande funktioner finns tillgängliga:

1. Ny extern medlem: Dialog för att registrera en medlem som inte finns registrerad i SBUs medlemsregister

2. Ny SBU kö-medlem: Dialog för att registrera en befintlig medlem i SBUs medlemsregister till kön. Se instruktioner
nedan i avsnitt ”Koppla medlem till kö” för ytterligare instruktioner.

3. Excelfil: En fil med samtliga deltagare öppnas i Excel

4. Etikettfil: En fil med samtliga deltagare öppnas i Excel enligt det format som krävs för utskrift av etiketter.

5. Sökning: Sök efter medlemmar i kön

6. Maila: Kryssa för de medlemmar som du vill maila till i tabellen längst ner och klicka på "Maila till valda
medlemmar" för att påbörja ett nytt e-postmeddelande.

Registrera medlem i BAS

Med knappen "Registrera medlem i BAS" (visas då du öppnar en kömedlem-post på en medlem som ännu ej finns
registrerad i ert medlemsregister), så kan du konvertera kö-medlemmen till en medlemspost i BAS. 

Notera att medlemmen ligger kvar i kö-listan även efter att du registrerat medlemmen till er båtklubb. Skall medlemmen
inte ligga kvar som deltagare i kön, måste du alltså manuellt radera medlemmen från kö-listan.

Registrera ny medlem till kö (ej medlem i SBU)
I Deltagarlistan för en kö finns knapp för "Ny kömedlem". 
Klicka på knappen och registrera kontakt och båtuppgifter för den nya kömedlemmen. Klicka på Spara.

Nu finns den nya kö medlemmen registrerad och knuten till kön.

För kömedlemmar som ännu inte är registrerade i BAS-M registret (markerade med Ej medlem i SBU) finns knappen
Registrera medlem i BAS för att konvertera medlemmen till en medlems tillhörande SBU och således registrerad i BAS-M
registret.
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Avi via e-post

Ny flagga i kö-deltagare som ännu inte är BAS medlemmar: Avi via e-post. Säkerställ att flaggan är ikryssad för att
medlemmen skall få avier via e-post vid avisering av kö-avgift.

Koppla medlem till kö

För att registrera en befintliga BAS medlem till köns deltagarlista, klicka på knappen ”Koppla medlem" i dialog för köns
deltagarlista.
Följande steg måste genomföras för att registrera medlemmen till kön:

1. Ange nödvändiga sökkriterier för att ta fram den medlem du vill registrera till kön och klicka på ”Sök”

2. Välj den medlem du önskar koppla från sökresultatet

3. Ange vilket ködatum som gäller för medlemmen. Det är ködatumet som styr sorteringsordningen i kölistan.

4. Ange övrig relevant information om önskad plats.

5. Klicka på knappen ”Spara medlem”.

6. Klicka på knappen ”Tillbaka” för att återgå till köns deltagarlista.

Klubbspecifika fält

Klubben kan välja att registrera egna fält till anmälningsformuläret. Dessa anges via rutinen BasK/Grunddata/Inställningar
Kö.

Extra köfält  presenteras numera även i den externa kö-anmälan.

Extra fält
Saknas information i standardformuläret, kan klubben definiera extra fält. Ange benämning för fältet i rutinen för
Fältspecifikation. Klubben kan registrera upp till 10 st extrafält. 

Nya fält för prioritering av kö-anmälan

Två st nya fält i interna kö-anmälan: Prio A och Prio B. 
Admin får möjlighet att lägga in ett prio-nummer som listan kan sorteras via. Fälten är numeriska och finns med i
listan över kö-deltagare. I Grunddata/Köinformation kan fälten få annan benämning.

Val via kryss
Under Klubbspecifika kryssalternativ registrerar man olika kryssval som vill ges till ansökan. 
Klubben väljer själv vilka och hur många alternativ som skall presenteras. Det kan t.ex. utnyttjas  om klubben har
kryssalternativ som saknas i standarddialogen som sökande skall ange.
Klubben kan själv välja benämning på kryssalternativen. 
Klubben kan specificera om minst ett alternativ skall vara ikryssat. 

Bekräftelsetext.
Här kan du skriva ned den löpande text som du vill att just din klubb skall presentera då en ny köanmälan registreras från
Externa besökare.
I skärmdumpen nedan ser du hur det presenteras för användaren.
Första raden genereras av systemet och ger information om vilken kö och vilket referensnr anmälan tilldeltats. Övriga
rader har skrivits via klubbens egna inställningar för Bekräftelsetext:

Introduktionstext inloggning

Varje klubb kan registrera en egen introduktionstext som presenteras för en besökare som loggar in i den Externa
Köanmälan.
Texten registreras via Grunddata/Inställningar Kö. Det går att lämna fältet tomt om ingen introduktionstext önskas.
Bilden nedan visar hur det kan se ut om man registrerar en text:
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Inloggning för externa kö-anmälningar

För att anmäla sig till en extern kö, måste ett inloggningskonto registrerat. Endast ett konto per E-postadress kan
registreras (inloggningsuppgifter skickas till den angivna e-postadressen).
Notera att ett inloggningskonto registrerat för Köanmälan inte kan jämställas med det inloggningskonto till BAS som
registreras via BAS-M.

Inloggade via konton för externa köanmälningar kan se egna aktiva köanmälningar samt redigera information och ta bort
köanmälningar.

Båtklubbsadministratören kan registrera ett nytt lösenord till ett inloggningskonto via länken "Kö/Externa anmälningar" då
detaljbilden tas upp för en anmälan: 

Notera! När en e-postadress ändras i medlemsuppgifterna för en köanmälan, uppdateras automatiskt inloggningskontots
e-postadress om ett inloggningskonto finns registrerat!

Viktigt att notera är även att då en medlem loggar in anges e-postadress. Angiven e-postadress används av BAS för att
söka tidigare köanmälningar registrerade på den adressen. Om BAS hittar en matchande köanmälan (extern eller intern),
så hämtas de adress-och båt-uppgifter som finns registrerade i den anmälan och presenteras som initiala värden i den
nya köanmälan som medlemmen får upp efter inloggning.

Externa köanmälningar

I menyvalet Kö/Externa anmälningar  listas de anmälningar som registrerats från personer som ännu inte är medlemmar i
klubben eller registrerade i BAS.

Listan visar kontaktinformation och båtinformation för respektive anmälan. 
Då en anmälan registreras, skickas ett meddelande till den epost-adress som angetts i rutinen för registrering av
respektive Kö.

Båtklubbsadministratör eller funktion som tilldelats rätt behörighet kan välja att flytta över den externa anmälan in till
klubbens Kö genom knappen "Registrera i Kö". Kö-ansökan registreras då som en deltagare i Deltagarlistan för den
aktuella Kön.

BAS registrerar automatiskt ett medlemsnummer och ett medlemskort till ansökande. Observera dock att medlemskortet
inte är "aktivt" dvs medlemmen visas inte under övriga rutiner i BAS-K förutom i Ekonomi/Avisering samt
Ekonomi/Reskontra om  aktiva Köavgifter finns knutna till kön. 

Då en extern kömedlem registreras som deltagare i en Kö, hämtas nästa lediga medlemsnummer för Klubben. Det går i
dagsläget inte att ändra medlemsnummer förrän Ködeltagaren registrerats som BAS Medlem. Vi skall se över denna rutin
för att förbättra generering och hantering av medlemsnummer.

Radera en extern köanmälan

Öppna listan över anmälningar via menyvalet Kö/Externa anmälningar. Då du klickar på en specifik anmälan har du nu
tillgång till knappen "Radera" som raderar anmälan helt och hållet.
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3.  Nytt beräknat fält för Könr. 

Då en kö-anmälan sparas, går BAS igenom samtliga kö-anmälningar och beräknar Kö-plats utifrån angivna ködatum.
Könr visas i listan över köns anmälningar (Kö/Klubbens köer/Deltagarlista för kö)

4.  Dubbletter. 

Ny hantering av eventuella dubbletter. Rutin: Extern kö-anmälan (Bas-k/Kö/Externa anmälningar) Då en anmälan tas
fram, presenterar BAS kö – och bas medlemmar som finns registrerade med samma förnamn, efternamn och postnr.
Listan visas enligt motsvarande exempel:

Följande åtgärder kan göras i dialogen:

Registrera som ny kö-medlem = kö-anmälan registreras i deltagarlistan för kön som en egen post (ej som medlem

i BAS)

Registrera som ny kö-medlem och BAS medlem. = kö-anmälan registreras i deltagarlistan för kön och som

medlem i klubben

Registrera i kö som markerad medlem = person i kö-anmälan finns redan registrerad i BAS. Välj via kryssruta
(kolumn längst till vänster) vilken befintlig medlem i BAS som nuvarande kö-medlem skall registreras som. (om
uppgifterna  i BAS behöver uppdateras med de nya i kö-anmälan, använd knappen Uppdatera enligt vald åtgärd,
beskrivs i följande punkt.

Utnyttja knapp Uppdatera enligt vald åtgärd om medlem i BAS register behöver uppdateras med nya uppgifter i
kö-anmälan eller tvärtom. För mer detaljerade instruktioner följ länken till manualen:
här: https://bas.batunionen.se/Wiki/page/113

Övrigt: 

Om Medlemsnr visas i listan är medlemmen registrerad i BAS, klicka på medlemsnummer för att öppna

medlemskort i ny flik

Om dubblett finns registrerad i annan klubb, är samtliga åtgärder spärrade, klicka på länken i form av klubbnamn,

för att öppna klubbinformation i ny flik.

5.  Nya länkar i BAS Startsida för medlemmar med inloggningskonto

Under snabblänkar: länkar till klubbens köer som är markerade för publicering:
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1. Båtinformation i kö

Funktionalitet för att uppdatera medlemmens Båt-kort via en kö-anmälan (intern kö-anmälan) och tvärtom. Om
medlem i en kölista finns registrerad i klubben och har en/flera båtar registrerade, presenteras följande dialog i
detaljbild för kö-rutinen:

Klicka på knappen ”uppdatera båtuppgifter från kö till BAS” för att för föra över båtens information från kö-anmälan till
motsvarande båt-kort i medlemsregistret för klubben.

Klicka på knappen ”uppdatera båtuppgifter från BAS till kö” för att hämta båtuppgifter från medlemskortet in till kö-
anmälan.
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7.2 Externa anmälningar

Externa köanmälningar

I menyvalet Kö/Externa anmälningar  listas de anmälningar som registrerats från personer som ännu inte är medlemmar i
klubben eller registrerade i BAS.

Listan visar kontaktinformation och båtinformation för respektive anmälan. 
Då en anmälan registreras, skickas ett meddelande till den epost-adress som angetts i rutinen för registrering av
respektive Kö.

Båtklubbsadministratör eller funktion som tilldelats rätt behörighet kan välja att flytta över den externa anmälan in till
klubbens Kö genom knappen "Registrera i Kö". Kö-ansökan registreras då som en deltagare i Deltagarlistan för den
aktuella Kön.

BAS registrerar automatiskt ett medlemsnummer och ett medlemskort till ansökande. Observera dock att medlemskortet
inte är "aktivt" dvs medlemmen visas inte under övriga rutiner i BAS-K förutom i Ekonomi/Avisering samt
Ekonomi/Reskontra om  aktiva Köavgifter finns knutna till kön. 

Då en extern kömedlem registreras som deltagare i en Kö, hämtas nästa lediga medlemsnummer för Klubben. Det går i
dagsläget inte att ändra medlemsnummer förrän Ködeltagaren registrerats som BAS Medlem. Vi skall se över denna rutin
för att förbättra generering och hantering av medlemsnummer.

Radera en extern köanmälan

Öppna listan över anmälningar via menyvalet Kö/Externa anmälningar. Då du klickar på en specifik anmälan har du nu
tillgång till knappen "Radera" som raderar anmälan helt och hållet.
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7.3 Externa anmälningar: Dubbletter

Dubbletter
Då en extern kö-anmälan registrerats, gör BAS en kontroll för att söka matchande medlemmar i samtliga köer
registrerade inom BAS, oberoende av klubb. Matchning sker på följande fält: Förnamn, Efternamn och Postnr.

Hittas misstänkta dubbletter, så listas de i anmälan, då du tar upp detaljbilden.

1) BAS ger dig möjlighet att uppdatera adressuppgifterna. Tex om en ny kö-anmälan sker till en medlem som har ändrade
adressuppgifter, kan du uppdatera BAS adressregister. Säkerställ att det verkligen är exakt samma medlem (samma
e-postadress, mobilnr, födelsedatum etc.)

Samtliga misstänkta dubbletter presenteras i listan för åtgärd. 

Nuvarande Kö-medlem: den externa kö-anmälan du arbetar med just nu.

Åtgärder för att uppdatera adressuppgifter:
För varje kö-medlem och dubblett, kan du välja följande åtgärder (endast en åtgärd per medlem)
1) Behåll
2) Uppdatera

Behåll: välj denna åtgärd för den medlemspost vars adressuppgifter är aktuella
Uppdatera: välj denna åtgärd för den medlemspost som innehåller ogiltiga adressuppgifter, som alltså skall ärva
adressuppgifter från den medlemspost med valet "Behåll".

När du valt vilken av posterna som skall uppdateras och från vilken medlem, klicka på knappen "Uppdatera
markerade". Nu uppdateras följande fält för den medlem som du valt "Uppdatera" för:

Förnamn, Efternamn, c/o Adress, Adress, Postnr, Postort, Tel hem, Tel mobil, E-post,
Födelsedatum.

Notera att dialogen ovan endast är en varning för att undvika onödiga dubbletter i BAS. Du kan även välja att
ignorera åtgärderna, och registrera medlemmen som en ny post.

I dialogen ovan, matchas endast kö-medlemmar med de medlemmar som listas i andra köer. Matchning för
dubbletter i BAS registret, sker i kommande steg i rutinen - dvs. då en extern kö-anmälan skall registreras till en kö
(knapp: Registrera i kö)

2) Alternativ för registrering av den nya kö-deltagaren:
Följande knappar finns för olika registreringsval:

Registrera som ny kömedlem (ej reg i BAS): Nytt ködeltagarkort registreras i kön, med de personuppgifter som

angetts i köanmälan - personen registreras inte som medlem i klubbens BAS-K/Medlem. 

Registrera som ny kömedlem och BAS medlem: Personen registreras som medlem i klubbens BAS-K/Medlem

samt en kö-post registreras i deltagarlistan för aktuell kö.

Registrera i kö som markerad medlem: Gäller för redan existerande medlemmar i BAS registret, för att undvika

dubbletter.
Dvs finns medlemmen registrerad sedan tidigare i en klubb, använd det medlemskortet istället för att registrera ett
nytt medlemskort. Den existerande medlemmen registreras då i kön. Här gäller att säkerställa att det verkligen är
exakt samma medlem (samma e-postadress, mobilnr, eller födelsedatum etc.)
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7.4 Kö - anmälan från inloggad medlem

Hantera kö-anmälningar registrerade av inloggade medlemmar

För inloggade medlemmar, visas snabblänkar i BAS Startsida, bl.a. länkar till klubbens köer som är markerade för
publicering:

Finns anmälningar registrerade, presenteras antalet i menyvalet Kö/Medlemmars anmälningar: 

Om inga anmälningar finns registrerade, presenteras inget antal.

Rutin Medlemmars anmälningar

Dialogen fungerar som i övriga BAS-K rutiner - klicka på respektive rad i listan för att granska information om 
anmälan. 
För varje anmälan kan du

1. Klicka på Spara för att godkänna anmälan (om du registrerar ändringar i anmälan, sparas de)

2. Klicka på "Radera från kö" för att radera och därmed inte godkänna köanmälan

3. Öppna medlemskortet för att granska information om medlemmen i din klubb.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

56 of 199 15/03/2021, 17:43



7.5 Kö - nyheter i Release 2018-1

BAS-K Kö: Nyheter i BAS Release 2018-1

Nyheter i körutinen:

1.  Extra köfält

Extra köfält presenteras numera även i den externa kö-anmälan.

2.  Visa/Dölj fält

Ny inställning i detalj för Kö (Bas-k/Kö/Klubbens köer). Det går nu att styra vissa fält så de inte presenteras i externa
kö-anmälan. Tom lista = visa samtliga fält:

Följande alternativ finns:

Önskar sommarplats

Önskar vinterplats

Extra köfält 1-10 eller ”extra köfält” för att dölja samtliga extrafält 1-10

Båtuppgifter

Kryssalternativ

3.  Nytt beräknat fält för Könr.

Då en kö-anmälan sparas, går BAS igenom samtliga kö-anmälningar och beräknar Kö-plats utifrån angivna ködatum.
Könr visas i listan över köns anmälningar (Kö/Klubbens köer/Deltagarlista för kö)

4.  Dubbletter.

Ny hantering av eventuella dubbletter. Rutin: Extern kö-anmälan (Bas-k/Kö/Externa anmälningar) Då en anmälan tas
fram, presenterar BAS kö – och bas medlemmar som finns registrerade med samma förnamn, efternamn och postnr.
Listan visas enligt motsvarande exempel:

Följande åtgärder kan göras i dialogen:

Registrera som ny kö-medlem = kö-anmälan registreras i deltagarlistan för kön som en egen post (ej som medlem i

BAS)

Registrera som ny kö-medlem och BAS medlem. = kö-anmälan registreras i deltagarlistan för kön och som medlem i

klubben

Registrera i kö som markerad medlem = person i kö-anmälan finns redan registrerad i BAS. Välj via kryssruta
(kolumn längst till vänster) vilken befintlig medlem i BAS som nuvarande kö-medlem skall registreras som. (om
uppgifterna  i BAS behöver uppdateras med de nya i kö-anmälan, använd knappen Uppdatera enligt vald åtgärd,
beskrivs i följande punkt.

Utnyttja knapp Uppdatera enligt vald åtgärd om medlem i BAS register behöver uppdateras med nya uppgifter i kö-
anmälan eller tvärtom. För mer detaljerade instruktioner följ länken till manualen: här: https://bas.batunionen.se
/Wiki/page/113

Övrigt:

Om Medlemsnr visas i listan är medlemmen registrerad i BAS, klicka på medlemsnummer för att öppna

medlemskort i ny flik

Om dubblett finns registrerad i annan klubb, är samtliga åtgärder spärrade, klicka på länken i form av klubbnamn,

för att öppna klubbinformation i ny flik.

5.  Nya länkar i BAS Startsida för medlemmar med inloggningskonto

Under snabblänkar: länkar till klubbens köer som är markerade för publicering:
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1. Båtinformation i kö

Funktionalitet för att uppdatera medlemmens Båt-kort via en kö-anmälan (intern kö-anmälan) och tvärtom. Om
medlem i en kölista finns registrerad i klubben och har en/flera båtar registrerade, presenteras följande dialog i
detaljbild för kö-rutinen:

Klicka på knappen ”uppdatera båtuppgifter från kö till BAS” för att för föra över båtens information från kö-anmälan till
motsvarande båt-kort i medlemsregistret för klubben.

Klicka på knappen ”uppdatera båtuppgifter från BAS till kö” för att hämta båtuppgifter från medlemskortet in till kö-
anmälan.

1. Avi via e-post

Ny flagga i kö-deltagare som ännu inte är BAS medlemmar: Avi via e-post. Säkerställ att flaggan är ikryssad för att
medlemmen skall få avier via e-post vid avisering av kö-avgift.

1. Nya fält för prioritering av kö-anmälan

2 nya fält i interna kö-anmälan: Prio A och Prio B.
Admin får möjlighet att lägga in ett prio-nummer som listan kan sorteras via. Fälten är numeriska och finns med i listan
över kö-deltagare. I Grunddata/Köinformation kan fälten få annan benämning:
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8.1 Scheman

Scheman

Det finns möjlighet att kunna registrera olika typer av scheman, såsom scheman för vaktlistor, sjösättning, upptagning
et.c.

Anmälan till dessa scheman sker via administratör eller för inloggad medlem med behörigheten ”Vanlig användare”.

”Vanlig användare” Är det en klubbmedlem som är inloggad utan några behörigheter, presenteras menyvalet
Schema/Boka pass där medlemmen kan boka in endast sig själv på lediga pass.

Det finns en del nytt i administratrionsrutinen för Schema i release BAS 2018 - 1. 
Läs gärna igenom avsnitt BAS-K Schema: Nyheter i BAS Release 2018-1

Registrera Scheman

Har du rätt behörighet ("18 Administratör" eller tilldelat via BAS-K/Grunddata/Behörighet) ser du menyvalet "2.

Administrera" under huvudmenyn för Scheman:

1. Ange benämning för schemat (obligatoriskt).

2. Klicka för de veckodagar som ska ingå i schemat.

3. ”Schemat är giltigt from – tom”: schemats giltighetsdatum är obligatoriskt. D.v.s. mellan vilka datum ska det vara

möjligt att anmäla sig till schemat.

4. ”Ändringar i schema får göras t.o.m.”: Här har administratören möjlighet att låsa schemat ett visst datum. Efter det
datumet är det endast medlemmar med administratörsbehörighet som kan lägga till/ta bort medlemmar från

schemat.

5. Registrera ”Max antal medlemmar per tillfälle:”

6. Påminnelse via E-post.
Systemet skickar automatiskt en påminnelse via E-post till anmäld deltagare i schemat (endast till de medlemmar
som har en giltig E-post adress registrerad i medlemsregistret).

Observera att det är nödvändigt att det finns en E-post adress registrerad i ”Avsändare” för att denna funktion ska
fungera. Finns ingen adress registrerad, visas ett meddelande i rött: ”Avsändares E-postadress är inte registrerad.
Inga påminnelser kommer att skickas för schemat”.

7. Påminnelse via SMS. 
Systemet skickar automatiskt en påminnelse via Sms till anmäld deltagare i schemat (endast till de medlemmar
som har ett giltigt mobilnr. registrerat i medlemsregistret).

Observera att det är nödvändigt att det finns en korrekt registrerad ”Avsändare” för att denna funktion ska fungera.

Notera krav på korrekt format.

8. Spara. Vyn kompletteras då med ”Schemats pass” enligt följande avsnitt nedan.

Aktiva Scheman

Scheman presenteras i listan över aktiva scheman då 
"Datumintervall för schema" ligger framåt i tiden. Startdatum för schemat skall alltså vara större än dagens datum eller
dagens datum ligga inom intervallet för schemat.
Om datum för "Schema bokningsbart för medlem:" finns registrerad och är tidigare än startdatum för schemat, listas schemat i
listan över Aktiva scheman med start det datum som finns registrerat i fältet "Schema bokningsbart för medlem:" fr.o.m 

Status på pass: Ställ in som initialt genomfört

Valet avgör om passet markeras som genomfört eller inte då det bokas - oavsett om det är medlemmen själv som bokar
in sig eller administratören.
Ändras inställningen, så är det endast kommande bokningar som påverkas, och inte de redan genomförda.

Arkivera ett Schema 

Om du vill dölja ett schema för medlemmarna från listan över tillgängliga scheman, kan du arkivera det via
kryssalternativet "Arkiverad". Schemat är då inte valbart, även om datumintervallet är aktuellt.
När ett schema är arkiverat skickas heller inga påminnelser via SMS/E-post till bokade medlemmar.

För att ta fram en lista över klubbens arkiverade scheman, kryssa i filteralternativet "inkl. arkiverade" och klicka på Sök.

Registrera Pass 

För att ett schema skall visas för användarna måste minst ett pass finnas knutet till Schemat. Dvs registreras inga pass,
presenteras inte schemat i Scheman/Aktiva scheman
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Max antal pass:
Antal bokningsbara pass som genereras per datum, beräknas via fältet Max antal per pass, som visas i
Administration/Schema.

Om tex max antal per pass sätts till 4, kommer det att bli 4 bokningsbara tillfällen per pass och dag.
Efter att pass är registrerade, har du möjlighet att uppdatera bokningsbara tillfällen. Ange antal tillfällen som skall finnas
per pass och dag och klicka på uppdatera-knappen till höger om antalsfältet. 

Nu uppdateras samtliga pass för schemat till det nya antalet. Observera att om antalet minskas från tex 4-2, och det finns
4 st bokningar på ett datum, kommer samtliga bokningar att ligga kvar för just det datumet. Systemet raderar inga
bokningar med funktionen.

Knappar i Schema

1. Nytt schema: Registrera uppgifter om ett nytt schema.

2. Spara: Spara ändringar.

3. Radera: Ta bort ett schema.

4. Granska schema: Öppna ett schema i samma läge som medlemmar, dvs för att registrera bokningar. Här kan du

alltså även öppna scheman med passerat datum (inte längre giltigt).

5. Reg. bokningar: Rutin för att med automatik registrera flera bokningar samtidigt. Utförlig beskrivning hittar du här:

8.6 Schema: Registrera bokningar

Hantera Scheman

Anmälningar till schemat administreras via menyvalet ”Scheman”. Börja med att välja vilket schema du vill administrera
via vallistan i ”Välj schema”

Anmäl en medlem till ett Schema

För att registrera en medlem till en viss tidpunkt:

1. Öppna schemat

2. klicka på länken boka (finns ej om inga lediga pass finns för datumet), ett nytt fönster öppnas. Se avsnitt ”Koppla

medlem till schema” nedan för en mer detaljerad beskrivning av dialogen.

3. Medlemmen listas nu i schemat ”Bokade medlemmar till ÅÅÅÅ-MM-DD” Om max antal medlemmar för tillfället är

uppnått visas inte boka länken

En  bokningsbekräftelse mailas till medlemmen, om en giltig email-adress finns registrerad och
alternativet "Skicka bekräftelse vid ändring av bokning" är ikryssat i rutinen för Administrera
Schema.

Koppla medlem till schema 

Följande dialog presenteras då du klickar på knappen ”Koppla medlem” från ett tillfälle i schemat.

1. Ange nödvändiga sökkriterier för att ta fram den medlem du vill registrera till schemat och klicka på ”Sök”

2. Välj den medlem du önskar koppla från sökresultatet och registrera eventuella kommentarer

3. Klicka på knappen ”Spara medlem”. Skulle passet bli fullbokat, visas ett felmeddelande.

När du är klar med kopplingarna, stäng fönstret.

Radera medlem från ett schematillfälle

För att ta bort en bokad medlem från ett tillfälle:

1. Öppna det schemat du vill ta bort medlemmen från.

2. För varje anmäld medlem presenteras radera knappen   i kolumnen längst till höger.

3. Medlemmen raderas från det inbokade tillfället.

Ett email skickas till medlemmen med avbokningsinformationen.
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Markera ett pass som genomfört/ej genomfört

Administratör kan markera via Administrera schema om ett schemas bokade pass initialt skall sättas som genomförda
eller inte.

För att manuellt markera ett pass som Genomfört /Ej genomfört (kan filtreras fram i tex sektioner etc för debitering av ej
genomförda pass) bocka i/av kryssrutan i kolumnen "Genomförd" som presenteras för varje bokning i schemat.

Spärra (blockera) pass för bokning

Det går att registrera spärr för de enskilda passen i ett schema. Är ett pass spärrat för ett specifikt datum är det alltså
obokningsbart.
Då ett schema öppnas via via "Schema: 2. administrera", så finns under rutan för definition av de olika passen till ett
schema, ett alternativ för "obokningsbara intervaller". 
Klicka på knapp för att lägga till ett obokningsbart intervall:

Välj datumintervall samt pass och klicka därefter på Spara - nu är passet inom det valda intervallet spärrat för bokningar:
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8.2 Schema: instruktioner för att boka ett pass

Scheman: instruktioner för att boka ett pass

För att boka ett pass:

1. Klicka på knappen "Boka pass" som du ser på Startsidan

2. Tillhör du fler klubbar, börjar du med att välja vilken klubb passet skall genomföras för

3. Nu öppnas en sida med klubbens tillgängliga scheman, välj i listan det schema du vill boka in dig för.

Schemat öppnas, och nu ser du samtliga bokningsbara pass.

Pass med länken boka  är fortfarande bokningsbara. Klicka på länken för det pass du vill boka in dig på.

En dialog öppnas med ditt namn förvalt. Lägg in ev. kommentar och klicka på knappen "Spara"

Nu är din bokning sparad! En bekräftelse skickas via mail till den emailadress som finns registrerad i BAS.
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8.3 Schema: importera pass

Importera Schema-pass

I menyvalet Schema/2. Administrera finns nu rutin för import av schemapass via textfil.

Innan du påbörjar en import
Säkerställ att schemat innehåller minst ett registrerat pass (vilket du hänvisar till med exakt beteckning enligt fil-
specifikation nedan) samt registrerade datum för schemat.

Inför en ny import, förbered en textfil i följande format. Det skall vara en semikolon-separerad textfil.
Följ stegen nedan för att skapa en textfil från Excel:
1) Tag fram en excelfil med följande kolumner i rätt ordningsföljd:

Schema (Schemats exakta och unika beteckning, för att systemet skall kunna koppla pass till rätt schema)

Medlemsnr

Admin kommentar (lämna tomt om ingen kommentar skall ges)

Pass (Passets exakta, unika betecknig)

Datum för passet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Spara filen i filformatet "CSV (kommaavgränsad)". Då skall textfilen se ut enligt följande om du öppnar den:

När du har en fil för import, öppna det schema som passen skall kopplas till i Administrationsrutinen.
Följande dialog presenteras:

Välj den fil du skapat och starta importen. 
En resultatlista presenteras där eventuella felmeddelanden visas, tex om det inte finns några lediga pass.

Här kan du välja att ångra importen om du vill göra justeringar i filen, eller Slutför import om importen skall
genomföras.
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8.4 Schema: Uppföljning

Uppföljning av bokningar

Det går att filtrera fram medlemmar som bokat/ej bokat, genomfört etc. ett schema. Det förenklar kommunikation till
medlemmar samt ev. debitering elle motsvarande.

Filtret finns tillgängligt under flera rutiner i BAS-K: Utökat filter för

Avgifter (Ekonomi / Avgifter)

Sektioner (Grunddata/Sektioner)

Email (Email/Nytt email)

Medlemmar (Sök medlem)

Då Utökat filter är expanderat, kan du välja vilket Schema som skall följas upp samt om det gäller
Genomförda/Ej Genomförda/Bokat pass/Ej Bokat pass.  Använd även övriga filter såsom te x Sektion, eller
Båtplatsförvaring för att få fram korrekt grupp av medlemmar.
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8.5 Schema: avancerade inställningar

Schema-avancerade inställningar

max antal bokningar per medlem

Det går att ställa in max antal bokningar per medlem. Det går även att ställa in så att schema endast är bokningsbart en
specifik veckodag.

För att begränsa antal bokningar per medlem, ange antal i dialogen nedan:

För att begränsa bokningsbara pass inom ett specifikt datumintervall, ange datumen som skall gälla enligt dialog nedan.
Du kan även begränsa till en specifik veckodag inom intervallet:

Fler inställningar via Avancerat: utökade inställningar

Lagra båtuppgifter vid bokning
i Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar, går det nu att aktivera Spara båtinfo vid bokning
Om medlem som skall bokas i passet har flera båtar måste val i lista göras, annars stämplas båtid för den båt
medlemmen har registrerad vid bokningstillfället.

Notera att fält för Båt behöver manuellt väljas via "Visa extrainfo i Schema" för att information om lagrad båt för passet skall

visas.

ps, har ni befintliga scheman, där ni vill att båtuppgifter skall registreras i efterhand (dvs för bokningar som registrerats
innan denna inställning fanns tillgänglig), registrera ett ärende i BAS Support så hjälper vi er med det.

Så här ser dialogen ut för val av båt om medlemmen har flera båtar:

Utökad information om medlem, båt och övrig information i ett schema.

Det finns nu en lista med de extra fält som finns registrerad för klubben via Grunddata/Extrafält schema.
Via Schema/Administrera kan ni välja vilka fält som skall presenteras för just det schemat. Kryssa i fältet för att aktivera
fältet. 
När ett fält är aktiverat, visas det i dialog för Bokning av schemat, i schemats lista, samt i Excel-filen.
(OBS är listan tom, visas ingenting utöver medlemsinformationen i Excelfilen)

Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar 

Dialog för ”Visa extrainfo i listor"
Här ges alltså möjlighet att välja ur lista information från Medlemskort och Båtkort som skall presenteras i schemat. Listan
är fördefinierad: Mobilnr 1, Mobilnr 2, Epost-adress, Ett urval av båtfält - mfl. 
Viktigt att notera är att de val som sker i denna dialog även speglar vilken information som listas i Excelfil som kan tas
fram i ett schema.

Listan definierar den information som inloggade medlemmar med administrationsbehörighet till Schemat kan se. 
Följande fält presenteras även för medlemmar med endast inloggningskonto (utan administrationsbehörighet) för bokning
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av pass om de är valda i listan:

Telefon hem

Telefon arb

Mobilnr

E-postadress 1

E-postadress 2

Så här presenteras extrainformationen i schemats list-vy:

I exemplet ovan, visas även båtinformation, då båtdata registrerats i bokningen.

Spärra schema för en grupp medlemmar
i Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar, ges nu möjlighet  att spärra ett schema för en viss grupp via
inställningen  
Endast dessa sektioner/Exkludera dessa sektioner. 
I urvalet går det även att specificera med kryssruta: Exkludera medlemmar med skuld i Reskontra 
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8.6 Schema: Registrera bokningar

BAS-K Schema: Registrera bokningar

Då ett schema är öppet för adminsitration (menyval Schema/2. Administrera schema) finns möjlighet att boka pass till en
grupp medlemmar. Starta rutinen via knappen ”Reg. Bokningar”.

Följande dialog presenteras:

1: Filter för att ta fram lista över medlemmar som skall tilldelas pass i schemat.

Sök-rutin för att filtrera fram den lista med medlemmar som skall tilldelas pass. Initialt är samtliga medlemmar i klubben
listade, se punkt 3 i bild ovan. Använd önskade filter och klicka på knappen ”Sök”. Resultatet listas i ”Sökresultat”. De
medlemmar som listas här är de medlemmar som kommer att ingå i bokningen.

2: Inställningar för bokningen:

Välj pass vilket pass bokningarna skall registreras på

Sortera bokningar via här kan du välja att bokningarna skall registreras sorterat på Namn eller Medlemsnr, stigande

eller fallande

Epost: skicka bekräftelse vid bokning. Kryssa i alternativet om medlemmen skall få en bekräftelse på bokningen via

e-post. (endast medlemmar med giltig e-postadress registrerad i medlemskortet)

Sms: skicka bekräftelse vid bokning. Kryssa i alternativet om medlemmen skall få en bekräftelse på bokningen via

sms. (endast medlemmar med giltigt mobilnr registrerad i medlemskortet)

Spara med kommentar  registrera ev kommentar som kommer att kopplas till varje bokning och visas i schemats

lista – synlig även för inloggade medlemmar.

När önskat sökresultat är framtaget, och inställningarna ovan registrerats, klicka på knappen ”Registrera bokningar”.

3: Sökresultat. De medlemmar som ingår i bokningen då knappen ”Registrera bokningar” aktiveras.

Pågående registrering

Då du startat en bokning via knappen ”registrera bokningar” visas följande resultat:

Här kan följande göras:

1. Exportera resultatet via knappen ”visa i Excel”

2. Backa bokningarna om resultatet inte stämmer med önskemål

3. Slutför registrering: samtliga bokningar registreras och bekräftelser skickas till medlemmarna om det valet är

registrerat. Notera att detta steg alltså inte går att backa.

4. Innan du slutför registreringen, kan du via bildknappen välja att radera en enskild medlems bokning. Detta pass

markeras som ledigt.

Om lediga pass saknas för schemat, presenteras följande resultat:
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Backa registreringen och säkerställ att det finns lediga pass registrerade i schemat innan du påbörjar en ny bokning.

Det finns tillfällen då antalet medlemmar i sökresultatet är fler än antalet lediga pass. BAS presenterar då en lista över de
medlemmar som inte inkluderats i bokningarna:

Bekräftelse via sms/E-post
Du kan välja att avvakta med utskick av bekräftelser tills samtliga bokningar är registrerade. Underlag för senarelagda e-post/sms
bekräftelser skapas endast då bokningarna registreras via knappen "Reg bokning".
För att avvakta med utskick av bekräftelser :
1) Säkerställ att kryssalternativen nedan är avbockade:

2) Genomför bokningen.
3) Öppna schemat i Admin-läge via knappen "Tillbaka" - om det finns bokningar registrerade utan att bekräftelser skickats, visas det
nu i detaljbilden för schemat.
Epost:

Sms:

Klicka på respektive knapp "Skicka bekräftelse" för att manuellt skicka bekräftelser.

Vill du innan utskick granska mottagarlistan, kan du öppna schemat och granska kolumnen längst till höger. Där presenteras en ikon
(kuvert) för de bokningar som berörs av knappen "skicka bekräftelse":
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8.7 BAS-K Schema: Nyheter i BAS Release 2018-1

BAS-K Schema: Nyheter i BAS Release 2018-1

Följande nyheter i Schema-rutinen ingår i BAS Release 2018-1.

Radera Schema

Det går numera att radera ett schema även om det finns bokningar registrerade.

Ny funktionalitet via Knappen Radera i rutin: Schema administrera.

Visa schema i Kalenderformat

Det går nu att granska ett schema via ett Kalender-gränssnitt. När du öppnar ett schema, visas en ny knapp:

Beskrivning av Kalendervyns innehåll:

1. Passets benämning

2. Bokat av Medlemsnamn + medlemsnr

3. När musen markerar bokningsrutan, visas en detaljbild över bokningen. Inställningar i schemat styr vad som

presenteras här. Se beskrivning längre ned i detta dokument.

4. Knapp för att radera en bokning

5. Knapp ”Visa lista” för att granska schema i listvy istället för i kalender.

Egen text i bekräftelse

Öppna schema via Schema – administrera, och expandera panelen ”Introduktionstexter & bekräftelsetexter” för att
registrera egna e-post samt sms meddelande som skickas vid bekräftelser.

Notis till administratör

Nu går det att ställa in om notis till Admin (epostadress) då medlem bokar/bokar av ett pass skall skickas

Rapport för Schema
Se menyval Schema/3. Rapport
Möjlighet till rapportering, för framtagning av tex grupp med vaktplikt som ännu inte bokat pass.

Via rapporten går det att markera en/flera/alla medlemmar i sökresultatet och sätta om pass är genomfört/Ej genomfört.
Det går även att spara sökresultatet som en sektion för vidare hantering (koppla avgifter, skicka e-postmeddelanden...)

Fler inställningar via Avancerat: utökade inställningar
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Lagra båtuppgifter vid bokning
i Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar, går det nu att aktivera Spara båtinfo vid bokning
Om medlem som skall bokas i passet har flera båtar måste val i lista göras, annars stämplas båtid för den båt
medlemmen har registrerad vid bokningstillfället.
ps, har ni befintliga scheman, där ni vill att båtuppgifter skall registreras i efterhand (dvs för bokningar som registrerats
innan denna inställning fanns tillgänglig), registrera ett ärende i BAS Support så hjälper vi er med det.

Så här ser dialogen ut för val av båt om medlemmen har flera båtar:

Utökad information om medlem, båt och övrig information i ett schema.

Det finns nu en lista med de extra fält som finns registrerad för klubben via Grunddata/Extrafält schema. Via
Schema/Administrera kan ni välja vilka fält som skall presenteras för just det schemat. Kryssa i fältet för att aktivera
fältet. När ett fält är aktiverat, visas det i dialog för Bokning av schemat, i schemats lista, samt i Excel-filen.

I rutinen Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar Finns ny dialog för ”Visa extrainfo i listor"
Här ges alltså möjlighet att välja ur lista information från Medlemskort och Båtkort som skall presenteras i schema-listan.
Listan är fördefinierad: Mobilnr 1, Mobilnr 2, Epostadress, Ett urval av båtfält - mfl.
Viktigt att notera är att de val som sker i denna dialog även speglar vilken information som listas i Excelfil som kan tas
fram i ett schema.

Så här presenteras extrainformationen i schemats list-vy:

Expandera – knappen visas endast när information finns registrerad.

I exemplet ovan, visas även båtinformation, då båtdata registrerats i bokningen.

Spärra schema för en grupp medlemmar
i Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar, ges nu möjlighet  att spärra ett schema för en viss grupp via
inställningen 
Endast dessa sektioner/Exkludera dessa sektioner.
I urvalet går det även att specificera med kryssruta: Exkludera medlemmar med skuld i Reskontra

Länk för bokning för inloggade medlemmar
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Nu visas en tydligare länk till schema-anmälan för medlemmar med inloggningskonto via startsidan – en länk per
publicerat schema (för de scheman som finns tillgängliga för just den medlemmen):

Registrara bokningar: utökad funktionalitet

Det finns nu nya filter för att ta fram lista över de medlemmar som ny bokning skall registreras till:

Medlemsnr: startnr och slutnr (för det intervall som sökrutinen skall söka på vad gäller Medlemsnr)

Medl efternamn start - medl efternamn slut (Sökrutinen söker fram de medlemmar med efternamn som matchar

registrerade bokstäver)

Datumintervall datum fr.o.m och t.o.m – används om bokningen endast skall registreras inom ett visst datum av

schemat.

Ny kryssruta: Registrera en bokning per pass.

Detta val kan användas för pass med flera bokningsmöjligheter på samma datum men endast en bokning per
datum önskas.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

72 of 199 15/03/2021, 17:43



9 Ekonomi

BAS-K Ekonomi 

BAS-K stöder ett väl automatiserat flöde för avisering och registrering av medlemmars inbetalningar samt
depositionshantering.

BAS-K är inget ekonomisystem utan ett sk ”försystem” till ekonomisystemet. Dock finns vissa rutiner i BAS som man
normalt endast hittar i ett omfattande ekonomisystem, exempelvis faktureringsmodul och reskontra. Dessa samverkar
med ekonomisystemet och för över transaktioner till det genom bokföringsorders som antingen registreras manuellt i
ekonomisystemet eller importeras därifrån filvis (vedertaget format = .SIE). Ett ekonomisystem omfattar, förutom ovan
nämnda rutiner, bokföring med huvudbok, listor och avstämningsredskap, momsredovisningsmodul och
leverantörsmodul med reskontra. Dessa typer av transaktioner kan alltså inte hanteras i BAS-K. BAS-K:s register
innehåller bl a medlemmar, båtar, sommar- och vinterförvaring av båtar, utlånade artiklar, köer, schemahantering,
distributionscentraler för SMS och e-post, avgifter, avisering (som fakturering heter i vår värld) samt reskontra för
medlemsfordringar och depositionsskulder.

Avstämningar

BAS-K producerar Excellistor som specifikation av reskontrorna. Obetalda avier (reskontrasaldot) eller exempelvis alla
historiska transaktioner kan listas via Excel. Genom detaljrika listor och statistik samt sparade bokföringsorders med
underliggande transaktioner ges unika möjligheter till avstämningar mellan BAS och ekonomisystemet.
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9.1 Ekonomi Avgifter

Avgifter

BAS-K definieras de avgifter som skall användas. För dessa anges de konton som via bokföringsorders skall uppdatera
ekonomisystemet. För avgifterna definieras även periodicitet som styr hur ofta avgiften skall aviseras/medlem.
Periodiciteten avgöra att en avgift endast skall aviseras en gång till en medlem och sedan automatiskt kopplas bort
(exempelvis en inträdesavgift).

Årliga avgifter
Om avgiften är markerad som ”årlig” kan den bara aviseras en gång per år vilket medför att systemet alltid håller
ordning på vilka medlemmar som vid varje tillfälle har fått sin medlemsavgift eller hamnplats aviserad.

Strukturen med årliga avgifter förenklar aviseringen för klubbarna. Inför varje ny avisering läser BAS igenom
betalstatus på samtliga medlemmar och de avgifter som finns kopplade till dem. Har en avgift aviserats innevarande
år ingår den inte i den pågående aviseringen. På så sätt är det enkelt att avisera nyregistrerade medlemmar och
avgifter löpande under ett år, genom nya aviseringar. Inga specifika urval behöver göras.

Avgifter för båtplatser
På förvaringsplatserna finns färdiga formler registrerade för beräkning av det belopp som skall aviseras.
En vinterförvaringsplats hämtar båtens längd x bredd (eventuellt med ett tillägg) och aviserar detta multiplicerat med
ett kvadratmeterpris som registreras i detaljbilden för området (BAS-K/Förvaring Sommarområde resp. Vinterområde).
Du kan läsa mer om avisering av båtplatser i BAS Manualens kapitel nr 5.

För att en avgift skall kunna aviseras till en medlem måste den alltid vara kopplad till medlemmen.  Genom formler och
basvärden blir prisförändringar lätta att genomföra. Medlems båtbyte slår direkt igenom i prissättningen.

Konton knyts alltid till varje enskild avgift: rätt konto registreras då i det underlag som bereds för ekonomisystemet ,
såväl vid debitering som vid kreditering.

Deposition
En avgift kan även betraktas som ”deposition” och kopplas till utlåningsregister (exempelvis nycklar), båtförvaring
eller medlem (exempelvis bryggplats). En deposition uppdaterar även en särskild depositionsreskontra som därmed
alltid ger en specifikation av ekonomisystemets depositionskonto (skuld till medlemmar).
Läs mer om depositioner i avsnittet för Depositioner

Koppla medlem till avgift

Då en avgift registrerats, kan du välja att direkt koppla medlemmar till den avgiften via knappen ”Koppla medlem”.

Gör enligt följande:

1. Öppna Deltagarlista

2. Klicka på knappen 

1. Ange nödvändiga sökkriterier för att ta fram den/de medlemmar du vill koppla till avgiften och klicka på ”Sök”

1. Om avgiften har en periodicitet där intervall kan specificeras, presenteras ett avsnitt där ett datumintervall för den

aktuella avgiften/medlemmen kan anges. Lämna tomt om avgiften skall gälla löpande.

1. De medlemmar som i första kolumnen markeras med ”*” har redan avgiften kopplad till sig inför nästa avisering

och är därför grå-markerade, d.v.s de kan inte väljas igen.

1. Markera de medlemmar du önskar koppla till avgiften

1. Klicka på knappen ”Spara markerade medlemmar”

1. Klicka på knappen ”Tillbaka” för att återgå till avgiften. Benämning: Benämning på avgiften. Det är denna

benämning som presenteras i samtliga vallistor där Avgift skall väljas

Kort beskrivning av fält:

Avgift giltig from tom: Tidsintervall för när avgiften är giltig och synlig i samtliga kopplingslistor. Lämnas tomt om

ingen begränsning finns.

Momssats %: Fält som används för att momsbelägga en avgift.

Skall aviseras: Bockas för om avgiften skall inkluderas i aviseringar.

Belopp: Belopp för avgiften

Periodicitet: Fördefinierad lista över den periodicitet som avgiften skall aviseras

Intäktskonto: Registreras via Grunddata/Intäktskonton

Fordringskonto: Registreras via Grunddata/Fordringskonto
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9.1.1 Periodicitet

Periodicitet

Avgifter debiteras enligt specificerad periodicitet.

Följande periodiciteter finns att välja mellan:

Förutom alternativen enligt listan ovan, finns periodicitet: Engångsavgift. 

Engångsavgift är tänkt att användas för t.e.x. inträdesavgifter som endast debiteras en gång per medlem.
BAS kontrollerar alltså att en avgift med denna periodicitet endast debiteras EN gång per medlem, oavsett var avgiften
är knuten till en medlem.  

Finns det behov att registrera flera engångsavgifter för en medlem (t.ex. engångsavgifter för klubbens köer) eller till
utlånade objekt måste en enskild engångsavgift registreras för varje kö, om klubben vill att varje kö-medlem skall få en
engångsavgift per Kö.

För förtydligande, läs avsnitt om ST = Stycke avgift nedan, där en avgift återaviseras om den är knuten via Sektion,
Utlåning eller Kö.

Viktigt att notera är att om en avgift av typen ST eller Engångsavgift kopplas till en båtplats, kommer den oavsett
periodicitet endast debiteras en gång per medlem och båtplats.

1. ST = Stycke; en avgift med periodicitet ST debiteras endast 1 gång per avisering. Om avgiften är knuten direkt till
medlemmen, försvinner kopplingen efter aviseringen. Notera! Om en ST avgift är knuten till en medlem via en
sektion/kö/utlåning, försvinner inte kopplingen - utan avgiften inkluderas även i kommande aviseringar. ST blir en

engångsavgift, endast om avgiften kopplas direkt till medlemmen.

2. MÅN - Månad; en avgift med periodicitet MÅN debiteras med månadsintervall - systemet räknar ut hur många
månader som passerat sedan den senaste aviseringen. Om tex en avisering skett 1 januari, med en MÅN avisering,
och kommande avisering sker 1 April, kommer avgiften att debiteras 3 gånger. Finns inte avgiften registrerad sedan

tidigare blir det 1 månad som debiteras.

3. ÅR - Årliga avgifter. Den vanligaste kopplingen av avgifter. Använd ÅR för avgifter som skall debiteras 1 gång per år.
Systemet jämför med tidigare aviseringar för varje medlem, och räknar fram om ett år passerat sedan tidigare

avisering.

4. DYGN; en avgift med periodicitet DYGN debiteras just per dygn - systemet räknar ut hur många dygn som passerat
sedan den senaste aviseringen. Här är det vanligast att man anger en giltighetstid för en medlems koppling av

avgiften, så att antal dygn är begränsat.

5. KVARTAL; en avgift med periodicitet KVARTAL debiteras just per kvartal - systemet räknar ut hur många kvartal

som passerat sedan den senaste aviseringen. 

6. HALVÅR; en avgift med periodicitet HALVÅR debiteras  per halvår - systemet räknar ut hur många månader som
passerat sedan den senaste aviseringen (fält Aviseringsdatum i aviseringen) som skett för medlemmen och lägger
på avgiften för varje halvår. Har avgiften inte debiterats tidigare, ingår den automatiskt i den nya aviseringen.

Är avgiften specificerad med periodicitet DYGN/MÅN/KVARTAL kan du ange en giltighetstid för kopplingen:

D.v.s du kan ange giltighetstid för avgiften. Då intervallet passerat, är kopplingen inte giltig för medlemmen och avgiften
debiteras inte vid aviseringar.  Observera att du kan lämna tomt om avgiften skall vara giltig tillsvidare.

Är avgiften specificerad med periodicitet ST kan du välja att visa avgiften med specificerat antal på avin eller endast som
totalsumma:

Detta ger möjlighet att t ex göra variabla extradebiteringar för enstaka saker som man inte vill lägga in som en avgift.

För samtliga periodiciteter förutom ÅR, stämplas avierna med det datum som anges i aviseringens "Aviseringsdatum".
Alltså blir det Aviseringsdatum som används för framräkning av nya debiteringar.

För Periodiciteten ÅR, använder BAS "Avisering gäller" för att räkna fram datum för ny debitering.
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9.2 Depositioner

Depositioner

Depositioner är någon form av ”pant”. Exempel på vanligt användningsområde är nyckeldepositioner där man betalar en
summa när man kvitterar ut nyckel eller kort och sedan ska få tillbaka depositionen när nyckeln/kortet återlämnas.

För att arbeta med depositioner i BAS-K, bör du först registrera depositionskonton i klubbens kontoplan. Det gör du via
Grunddata/Kontoplan/Depositionskonton. Registrera kontonr och Kontobenämning för respektive depositionskonto. Bas-K
hanterar 3 olika typer av depositioner:

1. Deposition vid utlåning av artikel (Meny: Utlåning) - fält för Deposition (Kassa). Dessa depositioner noteras endast
som kontant deposition, ingen koppling finns till Aviseringar och Reskontra. I utlåning går det även att koppla

avgifter som registrerats som depositioner (Se punkt 3 nedan) för att kunna skicka avi till medlem.

2. Deposition vid koppling av en båtplats till en medlem (Meny: Förvaring - koppla en avgift som registrerats som

deposition)

3. Avgift av typ Deposition: En avgift registreras som en deposition och kan således knytas direkt till en eller flera

medlemmar.Se avsnitt Avgift registrerad som deposition nedan för en mer detaljerad beskrivning.

Ekonomi/depositioner

I meny: Ekonomi/Depositioner presenteras samtliga utestående depositioner för dessa punkter. För att en deposition ska
presenteras i listan för utestående måste den matcha följande kriterier:

1. Utlåning av artikel, kontant deposition - via fält Deposition (kassa), måste ett belopp registreras i fältet för
Deposition (kassa) samt artikeln vara markerad som utlånad. Dvs då artikeln registreras som

återlämnad/förkommer, försvinner den automatiskt från Utestående depositioner.

2. Deposition via båtplats. Båtplatsen måste ha en avgift av typen Deposition knuten till sig. Medlemmen ska ha
aviserats för platsen och avin ska vara inbetald. Då en plats byter ägare försvinner depositionen automatiskt från

listan.

3. Vid deposition av brygg/vinterplats, presenteras deponerat belopp i denna lista då aviserat belopp markerats som

inbetalat i avin. Visar totalsumma samt en lista över samtliga utstående depositioner.

4. Övriga kopplingar till en medlem för en avgift som markerats som Deposition: depositionen listas endast i rutin för
Ekonomi/Deposition när en avi finns registrerad i Reskontra innehållandes den depositionen. När medlemmen
betalar in avin, listas depositionen automatiskt i listan Ekonomi/Deposition. Kryssa i filter-alternativ "inkl. ej
inbetalade dep" för att även lista de depositioner som aviserats men ännu inte inbetalats av medlem. Aktivera filter

"inkl. Återbetalda dep" för att lista de depositioner som betalats tillbaka till medlemmen.

Hantering av depositioner för båtplats(deposition som aviseras)
Depositioner för båtplatser hanteras via avgifter som registrerats som Deposition och knyts direkt till båtplatsen. Se
avsnitt nedan "Avgift registrerad som deposition"

Avgift registrerad som depositioner 

För att registrera en deposition öppna Ekonomi/Avgifter och registrera en ny avgift. Då du sparar den nya avgiften, får du
möjlighet att kryssa för avgiften är deposition där även depositionskonto måste anges.

Observera att samtliga avgifter som är inställda som deposition får endast sparas med periodicitet ST.

Nu är det möjligt att koppla medlemmar till depositionen via knappen ”Koppla medlem” i avgiftens deltagarlista. Vid
avisering kommer samtliga kopplade medlemmars avier att innehålla en avirad med depositionen. Då avin markeras som
inbetald i reskontran, presenteras depositionen i menyn Ekonomi/Depositioner, bland övriga depositioner.

Återbetald deposition

Då en deposition ska markeras som återbetald, öppna menyn Ekonomi/Depositioner och sök fram den deposition som ska
återbetalas.

Kryssa för alternativet ”Deposition återbetald” , knappen Registrera i rekontra presenteras. Då du klickar på knappen,
uppdateras depositionen som återbetald och en avi av typen ”återbetald deposition” registreras i reskontran.

Depositionen försvinner nu från Ekonomi/Depositioner.

Återbetalda depositioner i reskontra

Öppna Ekonomi/Reskontra och välj filter ”Återbetald deposition” för att söka fram den aktuella depositionen.

För att registrera en bokföringsorder på depositionen, öppna den och klicka på knappen Bokföringsorder (Avisering).

Kvittens av återbetald deposition

En återbetald deposition ska markeras i reskontran som betald. I samband med det kan en bokföringsorder skrivas ut via
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knappen Bokföringsorder betalning i avin. Det finns möjlighet att skriva ut en kvittens genom knappen Kvittens
återbetalning.

Hur bokförs en deposition?

Då en deposition är en skuld, ingen intäkt, bokas den mot ett tillgångskonto (Intäktskonto). Då depositionen återbetalas,
krediteras kassan (tillgångskontot) och skuldkontot (Depositionskontot) debiteras. Alltså är det viktigt då tex en avgift
under Ekonomi/Avgifter markeras som en deposition, att ange Fordringskonto och Depositionskonto, för att konteringen
skall tas fram korrekt under avisering/inbetalning och kreditering.
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9.3 Avisering

Avisering

Här administreras klubbens samtliga avgiftsaviseringar. 

En avisering kan omfatta en, hundra- eller tusentals avier. Den bokföringsorder som genereras kommer dock alltid, på
aggregerad nivå, att innehålla det antal konteringsrader som omfattar kontona som används i aktuellt avisering. Detaljer
återfinns alltid i efterhand och spårbara i BAS-systemet i statistik- och historikrutiner.

Inställningar för avisering

Innan du påbörjar en avisering, läs igenom avsnittet för grundinställningar inför en avisering, klicka här.

Avitexter

För att registrera nya avitexter, ta bort eller lägga till nya, gå in under Grunddata - Avisering

Förhandsgranska pdf:er
Det är nu möjligt att förhandsgranska även pdf:er som mailas ut till samtliga medlemmar som har ikryssat "Avi per
e-post" i medlemskortet.
Länk till pdf:en hittar du i en pågående avisering, via knappen "Förhandsgranska".

Sortering av avier

Det går nu att välja sorteringsordningen på avierna i den PDF som skapas för utskrift av avier. Via Grunddata/Avisering
kan du via "Sortera avier per" välja "Namn", "Medlemsnr" och "Avinr".

Genomför en avisering

1. Kontrollera att nödvändiga inställningar gjorts via Grunddata/Avisering

2. Kontrollera att klubbens PlusGiro/BankGiro-nr, namn och adress finns registrerad via klubbinformationen i SBUs

klubbregister (SBU-M).

3. Klicka på knappen ”Ny avisering”

Benämning: Ange en beskrivande benämning för aviseringen, tex ”Medlemsavgifter 2007”
Aviseringsdatum*:Datum för avisering. (används för beräkning av en avgifts periodicitet, se vidare beskrivning för

Avgifternas periodicitet nedan)

Avisering gäller*:Ange vilket år aviseringen gäller

Förfallodatum: Det förfallodatum som presenteras i avin.

Inkludera bryggplatser i avisering. Bocka för detta val om du vill att systemet skall inkludera samtliga

bryggplatsavgifter i aviseringen.

Inkludera vinterplatser i avisering. Bocka för detta val om du vill att systemet skall inkludera samtliga vinterplatsers
avgifter i aviseringen.

Spara aviseringen. Nu presenteras nya knappar. Bl.a Urval:

Urval. Det går att  styra så att endast en delmängd av klubbens medlemmar aviseras. Om inget urval registreras,
bearbetas samtliga klubbens medlemmar. 

Avgifternas Periodicitet
BAS använder sig av avgifters periodicitet samt den datumstämpel som angetts vid tidigare aviseringar för en medlem,
som grund för att beräkna om en avgift skall inkluderas i en avisering.

Aviseringens fält Aviseringsdatum* används för samtliga periodiciteter utom de ÅRliga avgifterna. Där är det fältet
Avisering gäller* som används, då det är en årsstämpel.

 För avgifterna definieras även periodicitet som styr hur ofta avgiften skall aviseras/medlem. Periodiciteten avgöra att en
avgift endast skall aviseras en gång till en medlem och sedan automatiskt kopplas bort (exempelvis en inträdesavgift).

Årliga avgifter
Om avgiften är markerad som ”årlig” kan den bara aviseras en gång per år vilket medför att systemet alltid håller ordning
på vilka medlemmar som vid varje tillfälle har fått sin medlemsavgift eller hamnplats aviserad. 

Strukturen med årliga avgifter förenklar aviseringen för klubbarna. Inför varje ny avisering läser BAS igenom betalstatus
på samtliga medlemmar och de avgifter som finns kopplade till dem. Har en avgift aviserats innevarande år ingår den
inte i den pågående aviseringen. På så sätt är det enkelt att avisera nyregistrerade medlemmar och avgifter löpande
under ett år, genom nya aviseringar. Inga specifika urval behöver göras.

Du kan läsa mer om avgifternas periodicitet i BAS Manualens 9.1.1 Periodiciteter.

Spara. Den information du registrerat om aviseringen, sparas nu i systemet och du får tillgång till nya funktioner:

Avitext. Välj den avitext som skall visas i avin. Avitexter fördefinieras via Grunddata/Avisering.

Starta avisering. Systemet registrerar samtliga avirader kopplade till klubbens medlemmar.

Förhandsgranska. Då samtliga avirader registrerats, kan du förhandsgranska dem innan du väljer att skriva ut
avierna. En lista presenteras sorterad per Avinr, med en rad per medlem och avgift där enskilt belopp visas samt ett
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totalbelopp för respektive avi.

Ångra avisering. Skulle du under förhandsgranskningen upptäcka ett eller flera fel, har du möjlighet att nollställa
aviseringen genom att klicka på knappen ”Ångra avisering”. Du kan nu genomföra de ändringar som är
nödvändiga, och därefter åter klicka på ”Starta avisering”

För att skriva ut avier skall du klicka på knappen "Registrera PDF för utskrift". En PDF skapas med alla avier som
skall skrivas ut. Om PDF:en är tom, kontrollera via förhandsgranska att inte samtliga medlemmar har alternativet
"Avi per mail" förkryssat - är det så skall inga avier skrivas ut och PDF:en för utskrift blir således tom. Då får du
istället registrera PDF:er för varje medlem via knappen "Skapa PDF för varje medlem" och förhandsgranska dessa
via resp. länk i "Förhandsgranska" vyn.

Avisering klar. Aviseringen stämplas som utförd med datum och av vem. Avierna presenteras inte i Reskontra förrän
du markerat att aviseringen är klar. Nu är aviseringen låst för redigering, ingenting kan ändras eller tas bort.

Skicka e-post. Nu ges möjlighet att sända de avier som markerats för distribution med denna metod.

Bokföringsorder. Visas då en avisering markerats som utförd. Ett nytt fönster öppnas med underlag för
bokföringsorder.

Det går även att exportera denna information till Excel via knappen ”Excelfil” eller skapa en SIE-fil. Fältspecifikation:
Benämning: Benämning på aviseringen. Avisering gäller t o m: Det datum som avgifter skall ingå i. Förfallodatum:
Förfallodatum på avin. Inkludera bryggplatser i avisering: Avgifter för bryggplatser ingår endast i avin om denna
sektion bockas för. Inkludera vinterplatser i avisering: Avgifter för vinterplatser ingår endast i avin om denna sektion
bockas för. Avisering utförd: Stämplas automatiskt med datum för när aviseringen markeras som utförd. Avisering
utförd av: Stämplas automatiskt med namn på inloggad användare som markerat aviseringen som utförd. Inkludera
endast följande avgifter: Lista över de avgifter som skall inkluderas i aviseringen. Om inget angetts inkluderas
samtliga avgifter tillhörande klubben som matchar avins kriterier. Inkludera endast följande medlemmar: Lista över
de medlemmar som skall inkluderas i aviseringen. Om inget angetts inkluderas samtliga medlemmar tillhörande
klubben som matchar avins kriterier. Inkludera endast följande sektioner: Lista över de sektioner som skall
inkluderas i aviseringen. Om inget angetts inkluderas samtliga sektioner tillhörande klubben som matchar avins
kriterier.

Inställningar för utskrift av avier Utskrifterna är anpassade för följande blanketter: PlusGiro: INBETALNING/GIRERING

A Bankgiro: BGN 130 FL

Urval

För respektive urval gäller följande: 

Inkludera en avgift:

1. Klicka på knappen ”Ny”.

2. Välj avgiften från den lista som presenteras och klicka på ”Spara”. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du med
punkt 2 ovan, klicka annars på ”Stäng” 

Ta bort kopplingen till en avgift

3. Välj den avgift du vill ta bort från aviseringen genom att klicka på den.

4. Klicka på knappen ”Radera”.

PS, du kan alltid starta en avisering, för att se resultatet (Förhandsgranska) och därefter backa den (Ångra avisering) utan
att du "förstör" debiteringsunderlaget. På så vis kan du alltid förhandsgranska en debitering för att se om det är något
som måste justeras i underlaget.

Skicka e-post
Knapp för att skicka avier per e-post presenteras endast efter att du markerat aviseringen som utförd.

Då du klickar på knappen "Skicka e-post" skickas ett e-postmeddelande till alla medlemmar som anmält 1: "Avi per
e-post" alt. 2: de som du markerat för e-postvia Förhandsgranska vyn.

1: Flagga för Avi via e-post sätts i medlemskortet (Bas-k/Sök medlem)

När flaggan är markerad, ställs samtliga aviseringar för medlemmen in för utskick via e-postrutinen. Medlemmens avier
kommer alltså aldrig att listas i länken "PDF för utskrift."

2: Förhandsgranska avisering:  inställning för e-post.
I rutinen Förhandsgranska för en avisering kan du manuellt ställa in för just denna avisering om avin skall skickas per
e-post eller per post: 

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

80 of 199 15/03/2021, 17:43



Resultat utskick via e-post.
För ytterligare information om resultatet efter ett utskick, klicka här
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9.3.1 Avisering via Billecta (e-faktura, epost och brev)

Avisering via Billecta (Brev, e-post och e-faktura)

Under våren 2017 lanserades möjligheten för båtklubbarna att skicka e-fakturor. Samtidigt inför vi också möjligheten
för båtklubbarna att få avier distribuerade via Billecta, det innebär att du gör klubbens avisering som vanligt i BAS men
Billecta sköter utskrift, kuvertering och distribution av fakturorna via brev, epost eller e-faktura beroende på vilket
distributionssätt som finns angiven på medlemmen.

Billecta hanterar alla distributionssätt, de medlemmar där e-faktura är angivet får det, de som har e-post angivet får
det och övriga får brevfaktura. Billecta har också en smart funktionalitet  som innebär att om mottagaren inte öppnar
mailet med avin inom 5 dagar så skickas avin som vanligt brev. Om epostadressen studsar eller saknas helt skickas alltid
fakturan med vanlig post med automatik,  det gäller även ev e-fakturastudsar (som t ex kan bero på att medlemmen bytt
bank).

Aktiveras Avisering via Billecta för klubben (vilket är en förutsättning för att aktivera e-faktura) så går inte enbart
e-fakturorna via Billecta, utan de distribuerar då samtliga avier.

Tips! Vill ni skicka fakturor via epost till ALLA medlemmar som har epost  så kan ni i Grunddata -> Avisering markera
"Skicka alltid avier i första hand via epost, oavsett inställning på medlemmen" - annars kommer avi skickas via brev
till de medlemmar som inte har "Avi via e-post" angivet.

Billecta bilägger inte fakturan som en PDF i mailet, klubben kan heller inte aktivera det alternativet själv via Billectas
portal (menyn Inställningar -> Bolagsinställningar , fliken Konfiguration ), utan den inställningen i portalen ignoreras då
fakturan skapats från BAS.  Fördelen med att inte bifoga fakturan som PDF, är att Billecta då med automatik skickar
fakturan i vanligt brev om mottagaren inte klickar på fakturalänken inom 5 dagar.

Billecta kan även hantera inbetalningar (dock ej om ni kör Plusgiro) och uppdaterar då reskontran per automatik i BAS
. Ni aktiverar detta genom att ni som klubb ger ert medgivande till er bank, se vidare h�ps://app.billecta.com/content/files
/BillectaBgcInstruk�on-7J3G.pdf
Tills detta medgivande nått er bank och de styrt om era OCR inbetalningsfiler till Billecta behöver ni hantera
inbetalningarna genom att läsa in OCR filer manuellt i BAS som ni tidigare gjort. Var vaksamma så inbetalningarna inte
blir dubbelt registrerade, dels av er och dels av Billecta, skulle det ske så upptäcker ni ju det snabbt i reskontran i BAS.
Låter ni Billecta hantera inbetalningarna så har ni också möjlighet att låta dem sköta påminnelser med automatik
utifrån förfallodatumet, så slipper ni själva bevaka detta. Billecta debiterar (via SBU) er som klubb 99 kr + moms per
månad för inbetalningstjänsten (oavsett antal fakturor). 

Tänk på att inbetalningar avseende fakturor som inte skickats via Billecta kommer in som omatchade inbetalningar i
Billecta och kan bortskrivas i deras portal. I BAS behöver du manuellt boka in betalningen av fakturan i reskontran,
eftersom omatchade inbetalningar från Billecta inte når BAS (denna utveckling är planerad under hösten 2018). Skapar
du en kreditfaktura i BAS reskontra rekommenderas att du skickar även denna till Billecta, via de tre "Billecta-
knapparna" som endast syns i reskontraformuläret om du markerat en kreditfaktura. Då du sedan betalmarkerar
original-, och kredit-, fakturan i BAS så betalmarkeras de även hos Billecta med automatik.

Gör så här för att komma igång:

1. Börja med att i BAS-K, välj Grunddata -> Avisering, kryssa för Avisera via Billecta, där väljer du även
Distributionssätt hos Billecta (detta kan dock anges vid varje aviseringstillfälle). Välj även här om du vill att
inställningen i första hand ska hämtas från respektive medlem. Här hittar du också kryssrutan för om ni vill kunna
skicka avier som e-faktura. Det krävs inget speciellt avtal eller så med er bank, dock krävs det att ert ni har ett
bankgiro med OCR aktiverat (mjuk eller hård kontroll). Plusgiro stöds sedan april 2020 också, dock kan ni inte låta
Billecta hantera inbetalningar om ni kör enbart Plusgiro (e-faktura stöds också av Plusgiro så det går fint att bocka i).

Hittar du inte Avisera via Billecta i Grunddata->Avisering saknar du behörighet att aktivera detta, skicka in ett ärende
via Hjälp->Support så aktiverar vi det åt er.

Direkt efter ni gjort steg 1 kan ni börja avisera via Billecta. Har ni även valt e-faktura så tar det dock ca 5
arbetsdagar för Billecta att aktivera det för klubben, tills dess skickas alla avier som epost i första hand och
vanlig post i andra hand. I Grunddata -> Avisering ser ni om Billecta hunnit aktivera e-faktura för klubben.

2. Skapa en ny avisering på sedvanligt sätt i BAS under Ekonomi -> Avisering, då aviseringen är sparad väljer du
knappen Starta Avisering, vänta på att aviseringen körs klart (det brukar ta någon minut beroende på antalet avier som
ska skapas). Tryck därefter på knappen Avisering Klar. 

Avitexten (som du skapar i Grunddata - Avisering och väljer vid respektive aviseringstillfälle, visas som en sista
"fakturarad" på avin. Har du en längre text, kryssa för valet att skriva ut avitexten på separat försättsblad. Mailet som
Billecta skickar med avin innehåller INTE något meddelande (dvs den bortser från det du skrivit i e-postmeddelande
fältet i vid avisering), från-adressen blir heller inte klubbens, utan Billectas. 

3. Då själva aviseringen är klar enl steg 2 så har du möjlighet att skicka iväg dem via Billecta (om det är aktiverat enl
steg 1). Markera aviseringen du nyss gjort i listan, du ser nu tre knappar till vänster i formuläret:

Den första, Verifiera Klubbuppgifter, kontrollerar att klubbens uppgifter är kompletta för att avisera via Billecta.

Tryck på den först.

Den andra, verifiera avimottagare, kontrollerar att avimottagarna har nödvändiga uppgifter angivna för att

Billecta ska kunna skicka avi till dem, tryck på den.

Den tredje knappen skickar uppgifter till Billecta för att de ska kunna distribuera avierna till mottagarna. Då du
tryckt på denna knapp har du inte möjlighet att ångra.  Det tar några sekunder att skicka avierna till Billecta,
under den tiden står det "Processing", om du klickar på pilen i vänstermarginalen, är det avier som inte kunde
skickas listas de. Då du åtgärdat orsaken till att de inte kunde skickats klickar du återigen på knappen Skicka

uppgifter till Billecta, de avier som inte kund skickas kommer att skickas på nytt.

På medlemskortet anger du även om medlemmen vill ha e-faktura. Observera att såväl medlemmens bank som
personnummer (dvs födelsedatum+fyra sista) måste vara angivet för att fakturan ska kunna skickas som e-faktura
(under menyn Klubbdata aktiverar du att hela personnumret ska visas på medlemskortet, annars visas bara
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födelsesiffrorna på medlemskortet.

Saknas epostadressen för medlemmen (eller är ogiltig) kommer en avi via brev att skickas, likaså om e-faktura är
angivet men personnummer eller bank saknas eller är ogiltigt.

Då ni aktiverat Avisera via Billecta enl steg 1 ovan kommer klubben erhålla ett mail med inloggningsuppgifter till
Billectas portal, där kan ni följa de avier ni skickat, avimottagarna kan också logga in här för att se sin faktura och även

skriva en kommentar, t ex bestrida fakturan, så det är en god idé att hålla koll efter en avisering på, Billectas portal

Finns utländska avimottagare kommer ett meddelande vid avisering visas om att du måste ange namnet på klubbens
Bank, BIC och IBAN (Gunddata -> Avisering). Även om många utlandsboende betalar via en svensk internetbank behövs
ändå de här uppgifterna.

Hur anmäler sig medlemmen till e-faktura? 
Medlemmen anmäler i sin internetbank (menyalternativet brukar heta "anslut e-faktura" eller motsvarande) att fakturan
ska skickas som e-faktura fortsättningsvis. Man söker upp företaget via namn och då ska man söka efter SBU
Båtklubbar via Billecta, det går mao inte att söka efter båtklubbens namn. I anmälan behöver medlemmen uppge
namn och epostadress. Dessutom behöver såväl medlemsnummer som E-faktura ID uppges, dessa två uppgifter
skrivs ut längst ned på de avier som skickas av Billecta (såväl via epost som vanliga brev). Klubbens E-faktura ID finns
också på (Grunddata->Avisering). Anmälan uppdaterar medlemmens personnummer, bank samt epostadress i BAS-K
per automatik.

Klubbens administratör kan också ange personnummer samt bank och kryssa för e-faktura på medlemskortet för de
medlemmar som vill ha e-faktura, det alternativet funkar ju bra om det är enstaka medlemmar som hör av sig till
klubben och vill ha e-faktura.

För att få medlemmar att direkt vid införande gå över till e-faktura så kan ni gärna göra ett mailutskick där ni berättar
att denna möjlighet nu finns. Uppmana medlemmen att logga in på sin internetbank, välja Anslut/Anmäl e-faktura, söka
upp SBU Båtklubbar via Billecta, uppge klubbens E-faktura ID tillsammans med sitt medlemsnummer och epostadress.

Alternativt, som troligen ger bättre respons, är att de helt enkelt kan svara på ert utskick att de vill ha e-faktura, men då
behöver de uppge sitt personnummer och vilken bank de, för att ni som administratör ska kunna lägga in det i BAS på
respektive medlem  - mer jobb för er, men ger som sagt bättre respons.

Hur ser jag vilka som anmält sig till e-faktura (via sin bank)?
I menyn Ekonomi hittar du rapporterna Matchade respektive Omatchade e-faktura anmälan.

De omatchade är sådana som BAS inte lyckats matcha, ofta beroende på att i anmälan har medlemen uppgivit ett
medlemsnummer som inte är korrekt. BAS försöker ändå matcha på personnummer eller / och emailadress om den får
någon träff i BAS. Lyckas du själv hitta vilken medlem som avses måste du själv uppdatera bank, personnummer och
kryssa för E-faktura på medlemen, någon nytt försök till matchning görs inte med automatik mao (däremot kan
medlemen göra en ny anmälan via sin internetbank).

I listan för matchade anmälan har BAS markerat e-faktura och lagt in rätt bank och personnummer på medlemmen
utifrån medlemsnumret, epostadressen eller personnumret som BAS får från medlemmens internetbank. Matchning
sker alltid i kombination med för och efternamn vilket minimerar risken för att fel medlem uppdateras i BAS.

Uppger medlemmen ett felaktigt e-faktura ID i sin anmälan så visas dessa inte under Omatchade eftersom BAS inte vet
vilken klubb medlemmen avser att anmäla sig till och tyvärr har inte bankerna någon validering av klubbens e-faktura
ID heller.

Vilka kostnader är förknippade med avisering via Billecta?
Kostnaden för avisering via Billecta kommer Billecta direkt fakturera klubben i efterhand. Kostnaden för avisering via
epost är 37,5 öre st, via papper 6.25 kr per st och via e-faktura 6 kr per st (för de klubbar som aktiverar e-faktura
tillkommer en årskostnad på 375 kr i fast kostnad för klubben).

För de klubbar som väljer att låta Billecta hantera inbetalningar enl ovan beskrivet, med automatisk uppdatering av
reskontran i BAS, tillkommer 123.75 kr per månad. Då ingår ju även automatisk påminnelsehantering med möjlighet att
ta ut påminnelseavgift. Väljer klubben inte denna tjänst behöver ni som tidigare läsa in OCR filer direkt i BAS och
hantera påminnelser där. Samtliga priser inkl moms.

I Grunddata->Avisering kan du kryssa för Låt Svenska Sjö sponsra utskicket, det innebär att ett separat blad
kommer skickas med från Svenska Sjö gällande den försäkring för båtklubbsmedlemmar de erbjuder.  Svenska Sjö
kommer då årsvis i efterskott ersätta klubben för Billectas rörliga kostnader (dock ej färgtillägg eller extra sidor).  Den
fasta årskostnaden om klubben aktiverar e-faktura står klubben fortfarande för.
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9.4 Avisering gäller*

Avisering gäller*

Det år som väljs i denna lista är viktigt för aviseringen, det är det datumet som systemet använder sig av för att
jämföra, per medlem och avgift, hur länge sedan det var avgiften aviserades jämfört med vilken periodicitet som
ställts in för avgiften.

För att förtydliga vikten av detta fält följer ett exempel nedan:

År 2006 registrerar klubben följande avisering: ”Medlemsavgifter 2006” och anger Avisering gäller* = 2006. Systemet
går igenom alla avirader som skall ingå och stämplar dem med aviseringsdatumet 2006-01-01. Notera att datumet
återspeglar att aviseringen gäller fr. o.m. senaste aviseringstillfället t o m angivet datum. Det är alltså INTE ett datum
för tex båtplatsens giltighetstid, som kanske för 2006 är 2006-12-31.

År 2007 skall nästa avisering registreras, nämligen ”Medlemsavgifter 2007”. Avisering gäller* specificeras nu som
2007. När aviseringen körs, jämför systemet befintliga aviserade avgifter som nu har datumet 2006-01-01, med den
nya aviseringens datum och noterar att det gått ett år från föregående avisering. Oberoende av NÄR aviseringen
registreras och körs, är det alltså följande datum som är viktiga för aviseringens periodicitet. Om vi antar att
”Medlemsavgifter 2007” registreras och skickas ut till samtliga medlemmar 1:a Mars 2007, så kan det falla sig så att vi
i Juni 2007 vill göra en komplettering av den tidigare genomförda aviseringen, då det tillkommit ett antal medlemmar
under den perioden.

Vad vi gör då är följande:

Registrerar en ny avisering, tex ”Medlemsavgifter 2007 – kompl.” där vi anger SAMMA datum för Avisering gäller* , dvs
2007. Systemet går igenom alla medlemmar och fångar upp de medlemmar som ännu inte aviserats, och stämplar
dem med samma datum som tidigare aviserade medlemmar. Detta innebär att vid nästa års avisering,
”Medlemsavgifter 2008” kommer samtliga medlemmar att matcha kriteriet för att ett år skall ha passerat.

För en beskrivning av hela aviseringen, klicka här
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9.5 Avisering: Urval - avisera endast områdets avgifter

Avisering: Urval - avisera endast områdets avgifter

I en aviserings urval finns det två alternativ för att begränsa aviseringen till ett/flera områden:

1. Inkludera endast ett område och dess avgifter, dvs inkludera inte medlemmens övriga avgifter, knutna utanför

området

2. Inkludera endast ett område och dess avgifter, men även medlemmens övriga avgifter

För att systemet skall exkludera medlemmens övriga avgifter, som inte är knutna till området, kryssa för alternativet
"Avisera endast områdets avgifter".

Knappen "Urval" presenteras i en pågående avisering. Då en ny avisering registreras, måste den sparas för att knapp för
Urval skall visas.
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9.6 Avisering - Emailresultat

Avisering - E-postresultat

Resultatet av en e-postaviering kan granskas via "E-post/Satusrapport skickat". Här listas samtliga e-postmeddelanden
som skickas från klubben. Använd filter= "Avisering" samt datumintervall, för att filtrera listan med senaste aviseringens
e-postutskick.

Status på E-post

Observera att status på skickade mail kan dröja upp till några timmar innan den uppdateras. Anledningen till det är att
BAS är kopplad till en extern tjänst för utskick av mail. Det kan ta upp till några timmar innan de externa serverns
statusrapport är tillgänglig.

Fel i utskick

Adresser där mailservern fått svar "Bounce" = d.v.s. meddelandet studsar tillbaka till avsändaren eller "spamreport" =
mottagande mailserver har klassificerat meddelandet som Skräppost, och det har därför inte levererats.

För att BAS E-postrutin inte skall stängas ned p.g.a.
för många felaktiga utskick, så filtreras e-postadresser med Sändstatus = bounce eller spamreport bort från samtliga
e-postutskick. 

Om klubb-adminstratören säkerställer att felet med e-postadressen är åtgärdat, kan fel-markeringen för just den adressen
markeras som åtgärdat via kryssrutan "Klarmarkera" i listan.

OBSERVERA att du inte kan klarmarkera e-postadresser som inte åtgärdats. De kommer direkt att återkategoriseras med
felstatus. För många felaktiga klarmarkeringar kommer att orsaka att epost-rutinen stängs ned för klubben.
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9.8 Reskontra

Reskontra

BAS-K:s reskontra hittar du via menyvalet Ekonomi/Reskontra. 

Vid en avisering uppdateras medlemsreskontran och detaljerna i avierna blir dessutom synliga fliken "Aviserat" i
medlemskortet (Bas-K/Sök medlem) där naturligtvis även medlemmens inbetalningar avspeglas.

Reskontran avräknas genom registrering av inbetalningar eller krediteringar. Detta kan ske antingen automatiserat
via inläsning av OCR-filer från bank- eller plusgirot – eller manuellt. Det går naturligtvis även att definiera OCR-
hanteringen på så sätt att medlems korrekt angivna OCR-nummer ger automatik medan de avier som är
”teckenbaserade” tas om hand manuellt.

En bokföringsorder skapas för uppdatering av ekonomisystemet (manuellt eller via fil). Bokföringsorders från
reskontran innehåller normalt endast två rader (debet bank och kredit medlemsfordringar).

Av reskontrabilden nedan framgår

1: kreditposter som rödmarkerade
2: makulerade krediteringar som överskrivna rödmarkerade

3: E-postaviseringar märkeras med ikonen 

För att granska en specifik avi, sök fram den med hjälp av sökdialogen och klicka på den rad som motsvarar den avi du
önskar granska.

Observera att en avi presenteras i reskontra endast om aviseringen markerats som klar (Se avsnitt för Aviseringar)

Nedan följer en beskrivning av vilka funktioner som finns knutna till en vald avi.

Tillhörande pdf:er
Länk till pdf:

Presenterar avin så som den skrivits ut och skickats till medlemmen. Avin öppnas i nytt fönster – för granskning/utskrift.

Skicka avi-kopia via e-post

För att skicka en kopia av avin till en medlem via e-post, öppna reskontraposten för medlemmen och klicka på ikonen som
illustreras av ett kuvert:

Kopia kan även skickas när ursprungsavin inte skickades med epost.

Förutsättningen är förstås att det finns en e-postadress registrerad för medlemmen (men medlemmen behöver inte ha
godkänt e-postavisering). Kontrollera att medlemmen har en e-postadress registrerad i medlemskortet.

Kreditera avi

Skapa en kreditering av aktuell avi.

Klicka på knappen Kreditera avi, så öppnas ett nytt fönster:
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Kryssa för de avgifter som skall krediteras via kryssrutan i kolumnen "Kreditera" och med hur mycket i kolumnen för
"Kredit belopp".

Du kan kommentera om du önskar.

Du har ett kryssalternativ för "Återaviseras". Det innebär att avgiften kan aviseras igen inom giltighetsperioden. En avgift
som periodiserats till t ex ett år kan ju normalt inte aviseras igen förrän efter ett år. Om du markerar ”Återaviseras”
kommer den spärren dock att tas bort och avgiften kommer åter med i nästa avisering.

Betalmarkera för att kvittera krediterat belopp

Glöm inte att boka dina betalningar. I de flesta fall brukar man boka krediten direkt mot ursprungsavin:

Resterande belopp på ursprungsavin registreras när inbetalningen kommer.

Viktigt att notera är dock att då avin är slutbetald, så skall inbetalt belopp alltid motsvara ursprungsbeloppet  och
kreditbelopp det krediterade beloppet, då kommer Reskontrans avräknade belopp stämma överens med inbetalningen.
Bild nedan visar hur slutresultatet blir för den krediterade avin i exempel ovan:

När du gjort krediteringen tar du ut en bokföringsorder med knappen ”Bokföringsorder kredit”.

Makulera en kreditering

Om en kreditering behöver backas, klicka på knappen "Makulera kreditering", så återställs ursprungsavin. Systemet
markerar krediteringen som Makulerad, för att det inte skall bli hål i avinummer-serien.

Observera att du inte kan makulera en kreditering efter det att Bokföringsorder stämplats som klar för krediteringen.

Bokföringsorder över inbetalningar
För att ta fram en bokföringsorder över ett urval inbetalningar gör enligt följande:

1. I Sökkriterier, välj sorteringsfilter ”Inbetalt datum” 
2. Ange fr.o.m. datum samt t .o.m. datum för det tidsintervall som ska gälla för bokföringsordern. 
3. Klicka på Sök

Då du sökt fram alla avier enligt önskade sökkriterier, presenteras en ny knapp: ”Bokföringsorder”. Klicka på den, så
öppnas ett nytt fönster med bokföringsordern över inbetalningar enligt valt tidsintervall. 

När du tagit ut en bokföringsorder och fört den till bokföringen ska du markera den som utförd med knappen ”Bokföring
registrerad”. Detta för att du inte ska kunna få ut flera bokföringsordrar på samma transaktioner (skapar förvirring i
bokföringen).

Till Excel
Exporterar reskontra till Excel enligt vad som presenteras i sökresultatet.

Registrera inbetalningar

För att registrera en eller flera inbetalningar: 
1. Ange det datum som inbetalningen registrerats i fältet ”Inbetalt datum” samt inbetalningsavins (från PG eller BG)
löpnummer. 
2. Boka för kolumnen ”Betalat” för respektive avi. Systemet föreslår aviserat belopp som inbetalt belopp, vilket kan
ändras. 
3. Välj det konto som inbetalningen betalats via (PG, BG eller Kontant). 
4. Då samtliga avier som ska registreras är markerade, klicka på knappen ”Spara markerade inbetalningar”.

Bokföringsorder Krediteringar

Knappen visas då Krediteringar sökes fram.

Presenterar en bokföringsorder för samtliga krediteringar inom söklistan.

Obs! Den exkluderar bokföringar som redan registrerats. En kreditering kan finnas med i sökresultatet men inte synas i
Bokföringsordern om den bokförts tidigare. Du kan se tidigare bokförda krediteringar via Ekonomi/Rapport - bokförda
krediteringar
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Avier med betalningsdifferens

Om en avis inbetalning inte stämmer överens med aviserat belopp, markeras raden med "+/-"

Underskott: Vid underskott finns två val: Betalningsdifferensen påminnes eller påminnes ej. Detta val registreras i
reskontrans detaljbild över avin, i sektionen över delbetalningar.

Vid val "Påminnes", inkluderas avin i påminnelse-rutinen.

Vid val "Påminnes ej", exkluderas avin i samtliga påminnelser genererade via Påminnelse-rutinen.

Överskott: Avier där överskott betalats in registreras automatiskt på konto för överskott (se avsnitt om Klubbinställningar)
i Bokföringsorder över inbetalningar.

Delbetalningar

Registrera delbetalningar 
Då en avi endast registrerats med ett inbetalt belopp som är mindre än det aviserade beloppet, finns möjlighet att
registrera delbetalningar för den avin. Ett avsnitt presenteras i detaljbilden för avin. Se bild nedan.

För att registrera en ny delbetalning: 
1. Klicka på knappen ”Ny delbetalning”. 
2. Registrera Belopp samt Datum för inbetalning. 
3. Klicka på knappen Spara.

Ångra en delbetalning 
För att ångra en delbetalning, klicka på knappen ”Ta bort” som presenteras för respektive delbetalningsrad. 

Notera! För att konteringen skall registreras korrekt för Delbetalningar, är det viktigt att bokföringsordrar markeras som
Registrerade (knapp "Bokföring registrerad") vid varje delbetalning . Den slutgiltiga Bokföringsordern kommer annars inte
att kontera korrekt.

Beskrivning av de viktigare fälten i reskontran
Aviserad medlem
Mottagare av avin

Belopp 
Det belopp som aviserats

Inbetalat belopp
Belopp som angetts som inbetalt.

Inbetalat datum 
Datum då inbetalning skett

Aviserat datum
Datum då avin skrivits ut och markerats som klar.

Förfallodatum
Det datum som specificerats som förfallodatum vid avisering.

Påminnelse datum 1 
Stämplas då avin ingår i en påminnelseutskrift första gången

Påminnelse datum 2
Stämplas då avin ingår i en påminnelseutskrift andra gången

Delbetalningar
Belopp/Datum Om en avi endast har inbetalats med delbelopp, presenteras en lista över vilket belopp som betalats in och
vilket datum.
Här har du möjlighet att registrera ett nytt delbelopp via knappen ”Ny delbetalning”

Faktura krediterad
Om en avi krediteras, flaggas det med texten ”Faktura krediterad” med krediterat
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9.8.1 Ekonomi - Rapport - Avgifter

Rapport - Avgifter

Funktion för att generera rapport över klubbens alla aviserade avgifter.

För att skapa en ny rapport, börja med att ange en beskrivande benämning för rapporten. Notera att den rapport du
registrerar är personlig, och endast synlig för dig via din inloggning.

Då du klickar på knappen "Spara", öppnas nästa dialog för att definiera vilka avgifter som skall inkluderas i rapporten.

Här kan du välja att inkludera eller exkludera specifika Avgifter, Medlemmar eller Sektioner. Se bild nedan:

Klicka på   för att lägga till en enhet till listan.

Klicka på   för att radera en enhet från listan.

Inkludera sommarområden/vinterområden

För att inkludera sommarområden i rapporten, skall "Inkludera" på första raden vara ikryssad.

Om endast sommarområden skall ingå, skall både "Inkludera" och "endast sommarområden" vara ikryssad.

Motsvarande gäller för vinterområden. Se bild nedan:

Datumintervall

Ange det datumintervall som rapporten skall gälla:

Då du angett samtliga parametrar, klicka på "Spara" så presenteras samtliga avgifter enligt de sökparametrar som du
registrerat ovan.

Knappar

1. "Spara" för att spara rapporten

2. "Radera" för att radera rapporten

3. "Till excel" för att generera en excelfil med rapporten

4. "Ny rapport" för att registrera en ny rapport.
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9.8.2 Ekonomi/Rapport - bokförda krediteringar

Rapport - Bokförda krediteringar

Här listas de krediteringar vars Bokföringsordrar markerats som registrerade.

Sök fram bokföringsunderlag genom att ange datumintervall för när bokföringsordern registrerats.

För att granska granska och ta fram en kopia av en bokföringsorder, klicka på valfri post i listan. En lista över de avier
som ingått i krediteringen presenteras. 

Med knappen "Bokföringsorder (kopia) " kan du få en kopia av aktuellt bokföringsunderlag.
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9.8.3 Rapport - Bokförda inbetalningar

Rapport - Bokförda inbetalningar

Här listas de inbetalningar som registrerats i Reskontran vars Bokföringsordrar markerats som registrerade.

Sök fram bokföringsunderlag genom att ange datumintervall för när bokföringsordern registrerats.

För att granska granska och ta fram en kopia av en bokföringsorder, klicka på valfri post i listan. En lista över de avier
som ingått i inbetalningen presenteras. 

Med knappen "Bokföringsorder (kopia) " kan du få en kopia av aktuellt bokföringsunderlag.
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9.10 Rekontra - Bokföringsorder för kreditering

 Reskontra - Bokföringsorder för kreditering

För att ta fram en bokföringsorder över ett urval krediteringar gör enligt följande:

1. I Sökkriterier, välj sorteringsfilter ”krediterat datum”

2. Ange fr.o.m. datum samt t .o.m. datum för det tidsintervall som ska gälla för bokföringsordern.

3. Klicka på Sök

Då du sökt fram alla avier enligt önskade sökkriterier, presenteras en ny knapp: ”Bokföringsorder krediteringar”.

Klicka på den, så öppnas ett nytt fönster med bokföringsordern över krediteringar enligt valt tidsintervall.

När du tagit ut en bokföringsorder och fört den till bokföringen ska du markera den som utförd med knappen ”Bokföring
registrerad”.

Detta för att du inte ska kunna få ut flera bokföringsordrar på samma transaktioner (skapar förvirring i bokföringen).
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9.11 Rekontra - Bokföringsorder över inbetalningar

 Reskontra - Bokföringsorder över inbetalningar

För att ta fram en bokföringsorder över ett urval inbetalningar gör enligt följande:

1. I Sökkriterier, välj sorteringsfilter ”Inbetalt datum”

2. Ange fr.o.m. datum samt t .o.m. datum för det tidsintervall som ska gälla för bokföringsordern.

3. Klicka på Sök

Då du sökt fram alla avier enligt önskade sökkriterier, presenteras en ny knapp: ”Bokföringsorder”.

Klicka på den, så öppnas ett nytt fönster med bokföringsordern över inbetalningar enligt valt tidsintervall.

När du tagit ut en bokföringsorder och fört den till bokföringen ska du markera den som utförd med knappen ”Bokföring
registrerad”.

Detta för att du inte ska kunna få ut flera bokföringsordrar på samma transaktioner (skapar förvirring i bokföringen).
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9.12 Påminnelser

Påminnelser

Via Ekonomi/Påminnelser hanteras påminnelser för de avier som står som Obetalade i Reskontra.

Det går att skicka påminnelser med avgift(er) kopplade till påminnelsen. Då genereras en ny avi med en sammanställning
över tidigare oreglerade avier, samt påförda avgifter. Den nya avin får nytt Avinr samt ev. Ocr nummer om OCR är
aktiverat för klubben (Grunddata/Avisering).

Inkluderas ingen avgift i påminnelsen, genereras endast en sammanställning av oreglerade avier per medlem.
Läs vidare för steg-för-steg guide.

Innan en påminnelse kan registreras, kontrollera följande:

1. nödvändiga inställningar gjorts via Grunddata/Avisering

2. klubbens PlusGiro/BankGiro-Nr, namn och adress finns registrerad via klubbinformationen i SBUs klubbregister

(SBU-M).

Steg för Steg
Påbörja en ny påminnelse genom knappen "Ny påminnelse". Följande dialog presenteras. 

Registrera information och sökkriterier för att skapa påminnelsen och klicka på knappen "Spara". Nedan följer en
beskrivning av respektive fält:

Fältbeskrivning
1. Id (genereras automatiskt)
2. Utskriftsdatum (åååå-mm-dd, presenteras i avin)
3. Förfallodatum (åååå-mm-dd, presenteras i avin)
4. Avitext (lista av fördefinierade Avitexter, hämtas från Grunddata/Avisering)
5. Inkludera originalavier ( Medlemmens oreglerade avier inkluderas)
6. Belopp min (endast siffror), (urvalsfilter för minimumbelopp av återstående belopp  att betala)
7. Belopp max (endast siffror), (urvalsfilter för minimumbelopp av återstående belopp  att betala)
8. Förfallodatum fr.o.m. , t.o.m. (åååå-mm-dd), (lämnas tomt eller kan specificeras som datumintervall)
9. Endast avier från avisering (listar tidigare aviseringar, för att kunna göra urval. Välj "--" om samtliga skall ingå )

Då första steget genomförts, d.v.s. samtliga fält ovan registrerats och du sparat Påminnelsen, kan du välja att inkludera
avgifter i Påminnelsen, samt om urval för specifika medlemmar skall göras. 

Påminnelser utan avgifter.
Om ingen avgift registreras, klickar du på knappen "Registrera underlag" - BAS går då igenom Reskontran enligt de
urvalskriterier du registrerat för påminnelsen, och skapar PDF:er för respektive medlem som inkluderas.
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Nu kan du bland annat:

1. Förhandsgranska - lista med samtliga påminnelser där du kan granska medlemmarnas samtliga oreglerade avgifter
samt öppna varje enskild PDF-fil. Här kan du även manuellt ändra inställningen för utskick via E-post per medlem - Se
avsnitt Manuell inställning för E-post nedan. Initialt värde hämtas från medlemskortets "Avi via e-post:".

2. Ångra registrera underlag - skulle du under förhandsgranskningen upptäcka ett eller flera fel, har du möjlighet att

nollställa påminnelsen genom att klicka på knappen ”Ångra registrera underlag”. Du kan nu genomföra de ändringar som

är nödvändiga, och därefter åter klicka på ”Registrera underlag”

3. Utskrift klar - då du säkerställt att all information är korrekt på de Påminnelser som genererats och du är redo att skriva
ut/ skicka iväg påminnelserna. Efter knapptryck går inte påminnelsen att ångra.

4. Skicka E-post. E-post skickas med pdf-fil till de medlemmar som har "Avi via e-post" ikryssat.
5. De påminnelser som skall skickas via Post, skrivs ut via länken PDF för utskrift. 

I de fall då en avi har en/flera delbetalningar registrerade, är det endast resterande belopp som kommer att aviseras i
påminnelsen.

Manuell inställning för e-post
I rutinen Förhandsgranska för en påminnelse kan du manuellt ställa in för just denna avisering om påminnelsen skall
skickas per e-post eller per post. Ikryssat alternativ betyder att påminnelse skickas via E-post. Annars behöver
påminnelsen skrivas ut och skickas med vanlig post.

Markera de påminnelser som skall uppdateras och klicka på knappen "Spara epostinst.". Det går
endast att uppdatera flaggan så länge påminnelsen ännu inte är klarmarkerad.

Avgiftsbelagd påminnelse
Du kan välja att avgiftsbelägga en påminnelse. 

Om avgift skall påföras en påminnelse, klickar du på knappen med "+" i avgiftsdialogen - en lista presenteras med de
avgifter klubben har registrerat i Ekonomi/Avgifter. Det går att knyta en eller flera avgifter till en påminnelse.

Inkludera en avgift i en påminnelse

1. Klicka på knappen 

2. Välj avgiften från den lista som presenteras och klicka på ”Spara”.

3. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du med punkt 2 ovan, klicka annars på ”Stäng”

Ta bort avgift från en påminnelse

Klicka på knappen   för den rad i listan som motsvarar avgiften.

Forsätt påminnelseaviseringen genom att

1. Starta avisering. Denna knapp presenteras endast om avgifter inkluderas i påminnelsen. Den används för att generera

nya avier i reskontran med avgiften påförd.
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2. Förhandsgranska. Då samtliga avi-rader registrerats, kan du förhandsgranska dem innan du väljer att skriva ut avierna.
En lista presenteras sorterad per Avinr, med en rad per medlem och avgift där enskilt belopp visas samt ett totalbelopp
för respektive avi. Här kan du även ändra om en avi skall skickas per e-post eller per post. Knapp: "Spara epostinst".

3. Ångra avisering. Skulle du under förhandsgranskningen upptäcka ett eller flera fel, har du möjlighet att nollställa
aviseringen genom att klicka på knappen ”Ångra avisering”. Du kan nu genomföra de ändringar som är nödvändiga, och
därefter åter klicka på ”Starta avisering”

4. Utskrift klar - då du säkerställt att all information är korrekt på de Påminnelser som genererats och du är redo att skriva
ut/ skicka iväg påminnelserna. Efter knapptryck går inte påminnelsen att ångra. 

5. Skicka E-post. E-post skickas med pdf-fil till de medlemmar som har "Avi via e-post" ikryssat. Resultat av utskick via
E-post listas via rutinen E-post/Statusrapport skickat.

6.  De påminnelser som skall skickas via Post, skrivs ut via länken PDF för utskrift. 

7. Bokföringsorder: Visas då en avisering markerats som utförd. Ett nytt fönster öppnas med underlag för bokföringsorder.

Det går även att exportera denna information till Excel via knappen ”Excelfil” eller skapa en SIE-fil.

Övriga inställningar i Påminnelse-rutinen

Inkludera/Exkludera medlemmar i påminnelse

Du kan välja att inkludera/exkludera enskilda medlemmar i en påminnelse genom att

1. Klicka på knappen 

2. Välj avgiften från den lista som presenteras och klicka på ”Spara”.

3. Önskar du koppla fler avgifter, fortsätter du med punkt 2 ovan, klicka annars på ”Stäng”

Klicka på knappen   för den rad i listan som motsvarar medlemmen för att radera en koppling.

Inställningar för utskrift av avier

Utskrifterna är anpassade för följande blanketter:

PlusGiro: INBETALNING/GIRERING A

Bankgiro: BGN 130 FL
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9.13 OCR - inställningar för inläsning av fil från bank

OCR - inläsning av fil från bank

För att komma igång med OCR:

1. Kontakta din bank och beställ tjänsten Bankgirot Inbetalningar OCR. Viktigt att du beställer exakt denna tjänst,
bankerna har ibland liknande tjänster. 

Den fil du skall få från banken är i s.k. BG-MAX format. BG-max filerna är rena textfiler i ett speciellt format som BAS (mfl
ekonomi-program) kan tolka.

Det är valfritt för varje klubb att använda varianten "endast kontroll av checksiffra". D.v.s. om det ska vara kontroll av
belopp, vilket resulterar i att kunden då inte kan betala ett annat belopp än det som står på fakturan, vilket man
vanligtvis vill att de ska kunna.

Systemet stödjer inläsning av filer där text angetts istället för OCR nummer. Dessa inbetalningar markeras i
resultatrapporten som felaktiga, där administratör kan se vilken text som angetts för att manuellt kunna hantera just den
inbetalningen. Detta gäller även avier som betalats in med ett annat belopp än det som aviserats.

Tänk på att inte kryssa för i BAS-K att OCR avier ska skapas (Under Grunddata/Avisering) förrän ni fått OK från er bank.
Eventuellt kommer klubben få ett nytt Bankgironummer i samband med aktivering av OCR tjänsten. Det kan då vara
lämpligt att ha kvar ert gamla (icke OCR kopplade) Bankgiro eftersom man annars inte kommer kunna göra inbetalningar
utan att ange OCR nummer.
Observera att er bank sköter all kommunikation med Bankgirot, ni skall bara behöva prata med er bank.

2. Viktigt att tala om för banken är att man vill ha inbetalningsfilerna från Bankgirot in på sitt (klubbens)
internetbankkonto, så man kan ladda ned filerna därifrån på sin lokala dator, för att sedan ladda upp i BAS-K. Det finns
nämligen andra sätt att hämta inbetalningsfilerna från Bankgirot men det finns inte något stöd i BAS-K som
kommunicerar direkt med Bankgirot för att hämta filerna.

3. En OCR fil kommer skapas varje dag det finns någon inbetalningsfil, ladda ned filen/filerna lokalt på datorn och ladda
därefter upp dem, en i taget, i BAS-K. Läs avsnitt 9.14 OCR inläsning av fil för vidare instruktioner om inläsning.

Bokföringsorder över inbetalningar

För att ta fram en bokföringsorder över inbetalningarna som registrerats,  gör på samma sätt som vid manuella
betalmarkeringar, nämligen enligt följande i Ekonomi/Reskontra:

1. I Sökkriterier, välj sorteringsfilter ”Inbetalt datum” 

2. Ange fr.o.m. datum samt t .o.m datum för det tidsintervall som ska gälla för bokföringsordern. 

3. Klicka på Sök

Då du sökt fram alla avier enligt önskade sökkriterier, presenteras en ny knapp: ”Bokföringsorder”. Klicka på den, så

öppnas ett nytt fönster med bokföringsordern över inbetalningar enligt valt tidsintervall. 

När du tagit ut en bokföringsorder och fört den till bokföringen ska du markera den som utförd med knappen ”Bokföring

registrerad”. Detta för att du inte ska kunna få ut flera bokföringsordrar på samma transaktioner (skapar förvirring i

bokföringen).

Som vanligt är ni alltid välkomna att fråga oss om hjälp om något krånglar.

Notera
Inför första inläsningen, skicka gärna filen till bas-support@batunionen.com så hjälper vi er med första inläsningen och
kontrollerar att allt är korrekt inställt.
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9.14 OCR inläsning av fil

OCR inläsning av fil

För att läsa in en fil med OCR-inbetalningar från din bank, ladda upp filen i BAS via menyvalet Ekonomi/OCR Inläsning och
genomför följande steg:

1. Bifoga den fil du vill läsa in

2. Klicka på knappen ”Läs in inbetalningsfil”

3. Då filen är inläst öppnas en ny sida med rapport över resultatet. Om du stänger sidan, kan du alltid nå rapporten
genom att klicka på respektive filnamns rad i dialogen "Ekonomi / OCR inläsning", så presenteras den specifika

filens samtliga uppdateringar i rapporten.

Nytt med BAS Release 2017-06-13 är att avierna inte uppdateras i Reskontra förrän knappen "Slutför inläsning"
används. Knappen är inte aktiv förrän alla inlästa poster är klarmarkerade (dvs om det finns inlästa rader som fel-
markerats).

Det går alltid ångra en inläsning, då raderas all inläst data samt uppladdad fil, så du kan påbörja en ny inläsning
med samma fil.

Resultatet presenteras enligt följande format:

1. Första kolumnen visar Grön semafor för inlästa rader som har korrekt information eller inlästa rader som korrigerats
manuellt. Röd Semafor betyder att information i inbetalningen inte stämmer överens med registrerad data i
klubbens Reskontra.

2. Andra kolumnen visar Avinummer i Reskontra

3. OCR: inläst ocr-nummer från fil

4. Belopp: inläst belopp från fil

5. Löpnummer: inläst löpnummer från fil

6. Namn: medlemmens namn inläst från fil/matchad BAS medlem enligt information i fil

7. Adress: medlemmens adress

8. Medlnr: medlemmens medlemsnr

9. Felmeddelande: här presenteras information om de rader som inte har tillräcligt med data för automatisk

uppdatering av reskontra

10. Notis: för inbetalning via PG konto finns möjlighet att lämna meddelande. Det presenteras här

11. Kommentar: kolumn för att registrera kommentarer för raderna. Klicka på ”…” för att registrera en ny kommentar

12. Klarmarkera. Kryssalternativ för att klarmarkera en inläst rad som felmarkerats.

13. länk för att öppna matchande poster i Reskontra

Om inläsningen innehåller Felmarkerade inläsningsrader, behöver du betalmarkera avin manuellt. Klicka på länken som
beskrivs med nr 13 ovan, så öppnas avin i Reskontra-fönster och du kan betalmarkera.

När du är klar med betalmarkering av en avi som BAS inte kan betalmarkera automatiskt, klarmarkerar du raden - se
punkt 12. ovan.

Systemets kontroller vid inläsning

Vid inläsning av en fil kontrollerar BAS följande:
1) Differens i inbetalt belopp (+/-), dvs inbetalt belopp motsvarar inte ut-aviserat belopp på avin.
2) OCR nr finns kopplat till redan tidigare betalmarkerad avi (OCR återanvänt?)
3) Felaktig OCR (ocr referens hittas inte i reskontra)

I samtliga 3 fall ovan betalmarkeras inte avin, och den felmarkeras med rött i resultatlistan.

Resultat: Differens i inbetalat belopp (+/-)

Viktigt att notera är att systemet betalmarkerar inte inbetalningar med belopp som inte motsvarar avins belopp exakt. 

Dessa avier markeras med statusen: "Differens i inbetalt belopp (+/-)" och  måste betalmarkeras manuellt i reskontran.
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9.15 Nedskrivning av deposition

Nedskrivning av deposition

Menyval: Ekonomi/Deposition : nedskrivning.
Sök fram och markera den/de depositioner som du skall registrera antal år för nedskrivning på.
Ange i fältet "Nedskrivn.år" antal år som markerade depositioner skall skrivas ned på och klicka på knappen "Spara
markerade dep."

I listan presenteras nu det antal år som du ställt in för depositionen. 

När antal år för nedskrivning finns registrerad på en deposition, kan du granska nedskrivningsresultatet via knappen
"Granska nedskrivningar". 

Granska registrerade nedskrivningar

De depositioner där kolumner för Årlig nedräkning/Återstående belopp etc är tomma är de depositioner där Nedräkning
ännu inte registrerats. 

Använd knappen "Registrera nedskrivningar" för att beräkna årets nedskrivningar. Denna knapp skall alltså användas 1
gång per år för nedskrivning. 

Rutinen "Registrera nedskrivningar" söker fram de nedskrivningar som ännu inte beräknats för innevarande år och
uppdaterar endast dessa. Det innebär alltså att rutinen kan köras så fort en ny depositionsnedskrivning registrerats, utan
att tidigare beräkningar påverkas.
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Bokföringsorder

Efter att nedskrivningar registrerats, har underlag för Bokföringsorder genererats. Klicka på knappen "Bokföringsorder" för
att presentera all bokföringsunderlag som registrerats. Klicka på knappen "Bokföring registrerad" då kontering skett.

Granska registrerade BF-ordrar

Via menyval Ekonomi/Rapport - bokförda nedskrivningar kan du ta fram en lista över tidigare registrerade Bokföringar.
Klicka på respektive Bokföringsnummer för att ta fram en kopia av BF-ordern.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

101 of 199 15/03/2021, 17:43



9.16 PDF generering avier

PDF hantering för fakturor och påminnelser

Pdf:er för faktura och påminnelser lagras inte som fysiska filer, utan granskas med hjälp av Telerik Report Viewer. Pdf:en
genereras då länken aktiveras, och kan därefter skrivas ut eller laddas ned som en Acrobat (PDF) Fil.

Notera att all avi-data som visas i avin lagras i BAS vid aviseringstillfället - uppdateras uppgifterna i BAS-K, uppdateras
inte data i avin.

Hur påverkar det Klubbar och Medlemmar?

1) Avisering
Aviseringen går nu snabbare att genomföra, då systemet inte måste skapa och lagra varje enskild pdf-fil på servern. Så
snart  parametrar angetts och en avisering påbörjats, går det att förhandsgranska varje medlems-avi eller granska
samtliga för utskrift - d.v.s. utan att generera pdf för utskrift/email och reskontra. 

2) Påminnelse-generering
I påminnelserutinen kan du nu, förutom pdf för varje enskild medlem/ pdf för utskrift, även ta fram en pdf innehållandes
alla påminnelser som genereras oavsett utskicksformat (PDF alla påminnelser).

3) E-post med länk
Vid utskick via e-post, bifogas nu en länk till avin, istället för en fysisk pdf-fil.
Påminnelsemail ser ut enligt följande bild:

I påminnelsen ovan har klubben valt att " inkludera original-avier i epost" - de listas under "Tidigare skickat".
När medlemmen klickar på länken, öppnas en krypterad sida, där avin kan granskas och laddas ned och skrivas ut. Då
länken öppnas, lagrar BAS tidpunkten - för att ge klubben en rapport över vilka avier som öppnats.

4) Uppföljning 
För uppföljning finns menyalternativet BAS-K/Ekonomi: Rapport - öppnade pdf:er.
Rapporten presenterar samtliga avier som mailats ut från klubben, samt om länken öppnats. Ett bra verktyg att verifiera
om medlemmen mottagit sin faktura eller inte.

5) Reskontra
I Reskontra presenteras länkar istället för lagrade pdf:er som används för att granska Fakturor/Krediter/Återbetalade
depositioner. Skickar du en kopia av en faktura till en medlem, genereras ett mail med länk till fakturan.

Använd knappen "Skicka kopia" i Reskontra enligt följande ikon för att skicka en kopia till
medlemmens registrerade e-postadress i medlemskortet:

Finns 2 stycken e-postadresser registrerade, skickas avin till båda adresserna.

6 Avins layout i e-postmeddelande.
Klubbens inställningar via Grunddata/Avisering påverkar det utseende som avin presenteras i via länk i
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e-postmeddelande.
Vid val: Bankgiro OCR komplett blankett - visas avin med OCR blankett. Övriga val visas avin i formatet "Standard" dvs
utan talong - då övriga val kräver att skrivare laddas med förtryckta inbetalningsblanketter.
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9.17 PDF generering - tidigare aviserat

PDF hantering för fakturor och påminnelser aviserade tidigare än BAS release
4

Nytt med BAS release 4.0 (Publicerades 2016-03-21) är att pdf:er för faktura och påminnelser inte lagras som fysiska filer,
utan granskas med hjälp av Telerik Report Viewer. Pdf:en genereras då länken aktiveras, och kan därefter skrivas ut eller
laddas ned som en Acrobat (PDF) Fil.

Tidigare skapade PDF:er
Vad händer då med tidigare aviseringar, där fysiskt filer finns genererade?
Samtliga pdf:er som registrerats via aviseringar som markerats som klara innan datum för release 4.0, visas i gränssnittet
som pdf-länkar till den fysiska filen.
Observera dock att dessa filer inte längre går att maila iväg via knapparna för "Skicka kopia". Denna rutin skickar endast
iväg en länk för granskning av pdf-data i BAS systemet. Jämför fysiska filen med den som genereras via länken. Är de
likadana går det bra att maila länken.

Om det är en fysisk pdf-fil skall mailas, behöver du först ladda ned den lokalt, och därefter maila den till mottagaren via
egen epost-klient eller via BAS-K/Email rutinen!
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10.1 BAS-K E-post

BAS-K E-post

Se film

Du kan skicka E-post till en enskild medlem eller till en urvald grupp via menyvalet BAS-K/E-post/Nytt meddelande.

Kontrollera att avsändare (e-postadress) finns registrerad.

1. Registrera Ämne och meddelande (Båda obligatoriska fält)

2. Du kan bifoga filer genom att klicka på knappen Bifoga fil.

3. Klicka på raden för "Utökat filter" under sökrutan om du vill filtrera fram en grupp mottagare. Välj det filter du vill
använda, eller använd övriga sökparametrar för att ta fram den grupp du vill skicka meddelandet till och klicka på

knappen "Sök"

4. Markera de medlemmar du vill skicka meddelandet till. Om det är samtliga i sökresultatet, kan du klicka på översta

raden i första kolumnen, för att markera alla kryssrutor på ett klick.

5. Klicka på knappen 'Lägg till förkryssade mottagare' så läggs samtliga medlemmar in i Mottagarlistan.

6. Klicka på Skicka - nu skickas ett e-post per mottagare.

Notera: systemet filtrerar automatiskt bort de medlemmar som saknar e-postadress

För att granska resultatet av utskicket, öppna menyvalet E-post/ Skickade meddelanden, där presenteras en lista över
samtliga meddelanden som skickats från klubben. Klicka på det meddelande du senast registrerat, för att granska
detaljerna.

Du kan även ta fram en lista över samtliga utskick som genererats för er klubb. Listan finner du via menyvalet E-post/
Statusrapport Skickat,. Här presenteras även eventuella fel vid utskicket. 

Epost - signatur
Klubben kan registrera egna signaturer i E-postmeddelanden som genereras via BAS. Signaturerna registreras via
Grunddata/Avsändarinställningar. Om ingen signatur registreras (om fältet är tomt) hämtar BAS klubbens adress via
klubbkortet i BAS-M.
Öppna Grunddata/Avsändarinställningar för att se vilka typer av signaturer som kan specificeras 

Vill ni inte ha en signatur i meddelandet? Registrera ett blanksteg i signaturs-fältet för rutinen i
Avsändarinställningar.
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10.2 Ogiltiga e-postadresser

Ogiltiga e-postadresser

Om du vid utskick får felmeddelande med en lista över ogiltiga e-postadresser, måste du via BAS-K/Sök medlemmar,
(eller i deltagarlistan till en kö) korrigera respektive medlems e-postadress.

Ett vanligt fel, där e-postadress klassas som felaktig är ex.vis då e-postadressen startar/slutar med ett blanksteg.

I felmeddelandet presenteras då

[ xxx.xxx@domän.se] jämfört med den korrekta adressen:

[xxx.xxx@domän.se]

Lista ogiltiga e-postadresser
Det finns möjlighet att ta fram en lista över ogitliga e-postadresser.  Här listas, förutom adresser som registrerats med
ogiltiga tecken etc. Listans kolumn med medlemsnr är en direktlänk till medlemskortet, så att du lätt kan korrigera
eventuella fel i e-postadressen.

Adresser där mailservern fått svar "Bounce" = d.v.s. meddelandet studsar tillbaka till avsändaren eller "spamreport" =
mottagande mailserver har klassificerat meddelandet som Skräppost, och det har därför inte levererats.

För att BAS E-postrutin inte skall stängas ned p.g.a.
för många felaktiga utskick, så filtreras e-postadresser med Sändstatus = bounce eller spamreport bort från samtliga
e-postutskick. 

Om klubb-adminstratören säkerställer att felet med e-postadressen är åtgärdat, kan fel-markeringen för just den adressen
markeras som åtgärdat via kryssrutan "Klarmarkera" i listan E-post/Ogiltiga e-postadresser.

OBSERVERA att du inte kan klarmarkera e-postadresser som inte åtgärdats. De kommer direkt att återkategoriseras
med felstatus. För många felaktiga klarmarkeringar kommer att orsaka att epost-rutinen stängs ned för klubben.
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10.3 E-post - viktig notis

E-post - viktig notis

Några mottagande mailservrar har klassificerat e-post som skickas från BAS som skräppost. I några fall filtreras
meddelanden in i mottagarens skräppostkorg. Enstaka mailservrar har helt filtrerat bort dessa e-postoch då inte ens når
mottagarens skräpkorg.

BAS skickar "server-genererade" e-postmeddelanden, vilket inte kan jämföras med meddelanden skickade från personliga
e-post-klienter, d.v.s ditt egna lokala e-postprogram som du använder för manuellt registrerade meddelanden. 

Mottagande servrar är mycket mer restriktiva/har snävare SPAM filter för meddelanden som skickas från servrar. 

E-postadresser registrerade på domänen @Hotmail.com och Yahoo riskerar att bli bortfiltrerade direkt på mottagande
mailserver och levereras alltså inte till den enskilda medlemmen. Det finns fall då meddelandet levereras, men bifogad fil
tas bort.

Skapa en SPF-post för din domän
För att klubbens e-postmeddelanden inte skall klassificeras som SPAM på medlemmarnas mottagande E-post-
servrar,  bör sendgrid.net läggas till som en betrodd mail-avsändare i klubbens domän.
Hur man gör detta beror lite på vilken domänhostingleverantör man använder.. enklast är att googla på t ex SPF och
Loopia (om det är hos loopia klubben har sin domän)

Observera att om klubben använder sig av olika avsändaradresser från olika domäner, för olika rutiner, måste varje
domän uppdateras med den betrodda avsändaren. 

Ett exempel:
En klubb anger följande avsändarinställningar via BAS-K/Grunddata/Avsändarinställningar
avsändare avier: kassor.klubben@gmail.com
Avsändare E-post påminnelser Schema: registeransvarig.klubben@svenskabatar.se

För att ställa in SPF för kassor.klubben@gmail.com, googla på "SPF gmail" - denna sida visas i sökresultatet:
Konfigurera SPF-poster för användning med G Suite - Google Support
Här kan du läsa hur inställningar görs för Gmail adresser.

Samma förfarande måste göras för adressen registeransvarig.klubben@svenskabatar.se. Nu är domänen du skall söka på
alltså svenskabatar , så du söker efter instruktioner för "SPF svenskabatar"

Dessa inställningar måste alltså göras för alla e-postadresser som klubben använder för att skicka mail till sina
medlemmar.

För att läsa mer om SPF (Sender Policy Framework)  , följ länken: https://sendgrid.com/docs/Glossary/spf.html

För att minska risken för att meddelandet skall fastna i mottagande servers skräpfilter, kan ni även be medlemmarna
lägga klubbens (avsändarens) e-postadress i  email-klientens kontaktlista.

Det varierar mellan e-post klienterna, hur registrering av godkända avsändare hanteras. I Microsoft Outlook finns t.e.x ett
menyval för "Betrodda och blockerade avsändare". Läs artikel på Ms Office online support angående hantering av
skräppost.

Motsvarande inställningar finns för de flesta e-postklienter.

Observera att om en medlems e-postklient listar e-postmeddelanden från klubben i listan över Skräppost, kan
medlemmen manuellt avmarkera Skräppost-filtret från den avsändaren. Olika e-post klienter har olika menyval för detta.

En orsak till att e-post uppfattas som skräppost är att utformningen av själva meddelandet. Vi har ändrat i BAS systemets
e-postrutin för att undvika detta problem. De största förändringarna, som påverkar er användare är att vi lagt in en
signatur i samtliga meddelanden som skickas från BAS:

Signaturen består av klubbens namn samt adressuppgifter. Verifiera att rätt information är registrerad i BAS-M för er
klubb. Utöver signaturen, har vi även lagt in följande informationstext:

"OBS! Har meddelandet klassificerats som Skräppost? Markera meddelandet som 'Ej skräppost', så kommer det
fortsättningsvis att skickas direkt till inkorgen!"

Det är viktigt att mottagare gör detta då det minskar risken att mail från mailservern till BAS-K uppfattas som skräppost
av mottagande mailservrar.

I samtliga mail som skickas har vi även lagt till följande text i rubriken. Till *Förnamn Efternamn*: *Din titel*

I meddelandet börjar vi med: Hej *Förnamn Efternamn*, och ny rad.

Orsaken är att vi på så vis undviker att mail som skall skickas till en stor grupp medlemmar klassificeras som massutskick
- nu blir de unika.

Regler för registrering av e-post
Viktigt att tänka på för er som skapar e-postmeddelanden via BAS:

1. Använd en varierad titel. Samtliga meddelanden som skickas måste ha en bra titel - undvik att använda
meddelanden med likadana titlar. Mottagande servrar kan då klassificera det som Skräp. Undvik även ord

innehållande "Test" i titel

2. Skriv alltid en text. Tomma meddelanden klassificeras snabbt som skräppost.

Skickas många meddelanden som uppfattas som skräppost från den mailserver BAS-K använder riskerar den att
svartlistas vilket innebär att alla meddelanden från vår server uppfattas som skräppost.
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Numera finns en lista för att granska vilka medlemmar som öppnat pdf-länken för att granskning av avin. Du tar fram
listan via menyvalet "BAS-K/Ekonomi/Rapport: öppnade pdf:er.

All feedback kring E-post rutinen i BAS-K tas tacksamt till emot till bas-support@batunionen,com då då vi behöver er hjälp
att förbättra tjänsten.
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10.4 Förfrågan e-postavi

E-post/förfrågan e-postavi

Rutinen skickar ut en länk via e-post till de medlemmar som inte kryssat i "Avi via e-post:" i medlemskortet. Medlemmen
kan följa länken för att aktivera mottagande av fakturor via e-post.

Följande inställningar kan du som båtklubbsadministratör göra:

I fältet Eget meddelande registreras personligt meddelande, som läggs direkt efter standardmeddelandet.

Rutinen listar samtliga medlemmar som inte har kryssat i valet för Avi via e-post, du kan aktivt markera
medlemmar som skall exkluderas från utskicket. Det gör du via knappen "Spara lista med exkluderade".

Observera att den sparade listan över exkluderade medlemmar endast gäller vid kommande enskilda utskick.
Listan nollställs alltså efter varje utskick.

Det meddelande som skickas till medlemmen ser ut enligt följande:

Varje  klubb kan påverka meddelandet två sista avsnitt. Dels via fältet för "Eget meddelande" som visas i rutinen
E-post/Förfrågan E-postavi samt via rutinen Grunddata/Avsändarinställningar.
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10.5 BAS Rel 4.3 : Byte av e-postleverantör

Byte av e-postleverantör för BAS systemet

2016-04-20 publiceras release BAS 4.3. 
Det mest omfattande i denna release är att BAS bytt leverantör av utgående e-postdistribution via BAS. Den nya
leverantören erbjuder bl. a. bättre återrapportering av status på skickad e-post. 
Systemtesterna har fallit väl ut men skarpa tester i större skala är svåra att genomföra, därför lanseras nu
e-postfunktionaliteten med den nya leverantören i en "Beta" version i BAS.  
I praktiken innebär det att vi inom BAS förvaltningen kommer hålla ett extra öga på e-postutskick, men vi ber också er
som användare  att vara lite extra vaksamma innan vi identifierat och åtgärdat eventuella brister i integrationen med
denna nya leverantör.

Om fel eller frågor uppstår, anmäl detta via BAS-Support rutinen, för snabbast och säkrast återkoppling.
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10.6 E-post: registrera betrodd mailavsändare

E-post: registrera betrodd avsändare för e-post

Den utgående e-postserver som BAS använder är sendgrid.net. Det finns en risk att e-postmeddelanden som skickas
från en e-postserver hamnar i mottagarens skräpkorg då sendgrid inte är en betrodd avsändare av epost för klubbens
domän.
t.ex. Hotmail adresser verkar konsekvent sortera sådana meddelanden i skräpkorgen, eller än värre filtrerar bort redan på
mottagande mailservers spamfilter så meddelandet inte alls når mottagaren.

För att undvika att klubbens e-postmeddelanden klassificeras som SPAM på medlemmarnas mottagande E-post-
servrar,  bör sendgrid.net läggas till som en betrodd mailavsändare i klubbens domän.
Hur man gör detta beror lite på vilken domänhostingleverantör man använder.. enklast är att googla på t ex SPF och
Loopia (om det är hos loopia klubben har sin domän)

För att läsa mer om SPF (Sender Policy Framework)  , följ länken: https://sendgrid.com/docs/Glossary/spf.html

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

111 of 199 15/03/2021, 17:43



10.7 E-post : Nytt meddelande via egen e-post

E-post/Nytt meddelande via egen e-post

En funktion för att skapa sändlistor som kopieras in i mottagarfältet i den e-postklient du har installerat på din dator (det
fungerar inte med e-postprogram som körs via Webbläsare). Du använder den för att kunna skicka mail till medlemmarna
via din egna e-post och inte skicka meddelanden via BAS e-postserver.

BAS Skapar grupper av sändlistor, innehållandes klubbens samtliga e-postadresser. Grupperna presenteras som 
Urval: 1
Urval: 2
mfl... 

där varje Urval innehåller ca 70 st e-postadresser. Begränsningen av 70 st görs för att mottagarfältet i e-postklienten har
utrymmesbegränsning.
Länken som skapas som "Urval: " är en länk med e-postadresser formatterad enligt följande format:
mailto:?BCC=;annasvensson@svensson.se;anders.andersson@andersson.se;...;
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10.8 E-post utskick med vanlig (snigel)-post

Nyheter i E-post rutin
Nyheterna publicerade i BAS 2019-03-21

Rutinen E-post har ändrat benämning till Utskick. Det går numera att välja om ett utskick skall skapas via E-post
(menyval Ny e-post), eller utskick via vanlig post (menyval Nytt brevutskick Billecta). Notera att klubben måste
aktiverat ett konto via Billecta innan rutinen kan användas. Se vidare info nedan.

Nytt filter tillagt för enklare filtrering av de mottagare som saknar epostadress i registret.

Utökat filter - Epost - Saknar epost. 

Nytt brevutskick Billecta

Sedan mars 2019 kan klubben via BAS göra utskick via vanlig post, i stället för e-post.  Meddelandet (samma som
man skriver vid epostutskick) konverteras  av BAS till en PDF och skickas till Billecta för utskrift, kuvertering och
distribution.  

Gör så här: 

Först behöver du gå in i Grunddata -> Avisering, kryssa för Integrera med Billecta, i samma formulär klicka
också på knappen Verifiera Klubbuppgifter, Aktivera Billecta, och sist knappen Status hos Billecta -
popupformuläret som dyker upp ska då inte visa några felmeddelanden.

Precis som då du gör ett e-postutskick går du in på menyn Utskick ->Nytt brevutskick Billecta, ange rubrik och
meddelandetext, skapa mottagarlista.

Nedan avsnitt presenteras, där du har möjlighet att skicka meddelandet som vanlig post via Billecta.
Meddelandetexten konverteras till PDF och skrivs ut på en A4 sida, där också adressaten (medlemmen) skrivs ut,
även klubbens loggo och sidfot skrivs ut på denna sida.

Du har här möjlighet att bifoga ett separat pdf dokument (precis som vid utskick via e-post), som tillsammans med
försättsbladet, skrivs ut och bifogas i kuvertet.

Då du är klar och sparat ditt utkast klickar du bara på Skicka via Billecta nu. Det tar något minut att skicka iväg,
knappen Status hos Billecta visar att meddelandena skickats iväg

SBU har förhandlat bra priser med Billecta, se nedan, (Billecta fakturerar klubben direkt för alla Billecta relaterade
kostnader). Moms tillkommer på nedan priser.

- Kuvertering och utskrift av 1 A4, 5 kr
- Tillägg för Färg 1 kr per sida
- Tillägg för A-post 1 kr per kuvert
- Extra sida 1 kr 

Utskick först via epost, och mail som inte kunde levereras skickas som
vanlig (snigel)-post

Ett smart (och kostnadseffektivt) alternativ, är att först och främst skicka de som går med e-post, och bara skicka de
som inte kunde levereras med post, som vanlig snigelpost.

Du skapar ditt utskick som vanligt (Utskick-> Ny epost) och skickar iväg som e-post. Vänta några minuter
och därefter går du in i menyn Utskick -> Skickade meddelanden, klicka i listan på meddelandet du nyss skickat. I
formuläret kommer då nedan dyka upp, där du ser hur många som kunde skickas och hur många som inte kunde
levereras. Här har du nu möjlighet att skicka bara dessa som vanlig post. 
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11.1 SMS

SMS 

För att skicka ett sms till en eller flera mottagare:

1. Avsändare: säkerställ att formatet är korrekt på avsändande nr - det är detta nr som mottagaren ser och kan skicka
svar till. Observera formatet måste vara 46707777777 om mobilnumret är 0707777777 för att sms-tjänsten skall
fungera. Formatet för mobilnummer får alltså inte innehålla mellanslag, eller bindestreck, utan endast en textsträng
med siffror.

2. Meddelande: registera ditt meddelande. Obs, max antal tecken är 160.

3. Sök fram de mottagare du vill nå via sökdialogen, välj mottagare genom att klicka i kryssrutan, och klicka på
knappen "Spara" Mottagarna visas nu i mottagarlistan. Kontrollera att mottagarens mobilnr är i korrekt format.

4. Klicka på knappen "Skicka"

Avsändarnummer som default
Klubben kan själv registrera vilket avsändarnummer som skall användas som default. Detta registreras via
Grunddata/Avsändarinställningar: Avsändare Sms.  Har inget värde angetts här, används det mobilnr som registreras via
Klubbkortets fält: Swishnr.

SMS Resultat

För att kontrollera resultatet:

1. Välj menyvalet Sms/Skickade sms

2. Granska utskicket, genom att välja det från listan över utskick

3. I mottagarlistan presenteras en kolumn för Status. För levererade sms, är status = "ok"

Följande felkoder genereras vid utskick

0 Delivered to gateway
1 Gateway login failed Check your account ID and key
2 Invalid message content Check your message
3 Invalid phone number format Check the number
4 Insufficient funds Add credits to your account and try again
10 Received by the gateway Ongoing delivery
11 Delayed delivery Ongoing delivery
12 Delayed delivery cancelled The delivery was canceled
21 Delivered to the GSM network Ongoing delivery
22 Delivered to the phone Delivery confirmed
30 Insufficient funds Add credits to your account and try again
41 Invalid message content Check your message
42 Internal error Delivery failed
43 Delivery failed Delivery failed
50 General delivery error Delivery failed
51 Delivery to GSM network failed Delivery failed
52 Delivery to phone failed Delivery failed
100 Insufficient credits Add credits to your account and try again
101 Wrong account credentials Check your account ID and key
110 Parameter error There was a problem with the call – check

Kostnad för SMS:saldo

Kostnad för SMS: Saldo Öppna Sms/Saldo för att kontrollera klubbens SMS kostnader. SBU debiterar denna kostnad årligen
till samtliga klubbar som utnyttjat SMS tjänsten

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

114 of 199 15/03/2021, 17:43



12.1 Sektioner

Sektioner

Sektioner används för att gruppera medlemmar enligt olika kriterier inom klubben. Det är praktiskt att använda sektioner
för att t e x lätt kunna koppla avgifter till en viss grupp medlemmar. 

Tips!
Många klubbar använder sig av sektioner för att registrera medlemmar av typen Hedersmedlem, Funktionär etc, och koppla Avgifter med rabatterat belopp.

Koppla medlemmar till en sektion

1. Gå till Grunddata/Sektioner

2. Öppna den sektion du vill koppla en medlem till

3. Klicka på knappen "Deltagarlista"

En lista med de medlemmar som redan ingår i sektionen visas.

Klicka på   för att lägga till en medlem i sektionen

Klicka på   för att radera en medlem från sektionen

Markera alla som ej medlem

För att samtliga medlemmar i en sektion skall markeras som "Ej medlemmar".
OBSERVERA att då en medlem markeras som "Ej medlem", sätts inställning för Tidning till "Ingen tidning" automatiskt.

Utökat filter

Det finns en panel för att utöka filter vis sökning av medlem, här kan du använda olika filter för att endast inkludera

1. Sommarområde: välj endast medlemmar kopplade till valt sommarområde (Första alternativet "*Har sommarplats"

filtrerar ut alla medlemmar som har en sommarplats, oberoende av vilket område

2. Vinterområde: välj endast medlemmar kopplade till valt sommarområde

3. Kö: välj endast medlemmar som tillhör en vald kö

4. Åldersintervall: ange from - tom datum för att filtrera medlemmar inom valt intervall

5. Båt: filtrera på alla som har båt/har ej båt.

6. Schema: välj endast medlemmar som anmält sig till ett pass inom valt Schema Här kan du även filtrera på pass

som är Genomförda / Ej genomförda:
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12.2 Uppdatera deltagarlista

Sektion: Uppdatera deltagarlista

I rutinen för koppling av medlemmar till en Sektion, presenteras knappen "Uppdatera deltagarlista med sökresultat"
efter en sökning:

Använd knappen för att rensa befintliga kopplingar till sektionen och uppdatera sektionens deltagarlista med befintligt
sökresultat.

Om du vill behålla tidigare deltagarlista och endast lägga till medlemmar enligt markering i sökresultatet använder du
knapparna "Lägg till markerade medlemmar" eller "Lägg till markerade medlemmar & stäng"
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13.1 Övrigt
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13.3 Etikettutskrifter – via MS Word

Etikettutskrifter - via MS Word

Knappen ”Etikett” fungerar endast med Dymo Labelwriter enligt ovan men större urval som skrivs ut via textfil kan
skrivas ut till andra skrivare. Här visar vi hur man skriver ut etiketter via MS Word 2002 (i office XP), men det går till på
liknande sätt i de flesta Word-versioner. Det ”kopplingsdokument” som du skapar på detta sätt sparar du och använder i
fortsättningen. Du behöver alltså inte göra denna procedur varje gång du ska skriva etiketter eller annan rapport.

När du skapat och sparat textfilen (*.csv) ska du börja med att öppna den och lägga till en rubrikrad (se bild 1). Detta
måste du göra för att kopplingen till Word ska fungera bra senare. Rubrikerna ska beskriva varje fält, i exemplet nedan
har jag lagt till raden ”Namn”;”CO”,”Adress”;”Postadress”.

Om det är någon annan form av rapport du vill skriva ut kan du också använda en Excel-fil som ”databas”. Då gäller
samma sak som beskrivs ovan, dvs se till att det finns en rubrikrad med rubrik för var kolumn.

bild 1: 

När du sparat och preparerat filen enligt ovan öppnar du ett nytt dokument i MS Word. Sedan väljer du ”Verktyg” – ”Brev
och utskick” – ”Guiden kopplad utskrift” (se bild 2). OBS! Inte ”Kuvert och etiketter” som kanske låter mest logiskt.

bild 2: 

Guiden öppnar till höger i fönstret (bild 3). I första steget väljer du ”Etiketter” (eller vad som motsvarar den rapportform
du önskar) och klickar vidare till nästa steg.

bild 3: 
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Välj etikettformat (pappersformat) i dialogen nedan:

bild 4: 

Nu är det dags att hämta data från etikettfilen du började med att skapa. Välj ”Använd en befintlig lista” under ”Välj
mottagare”. Klicka sedan på ”Bläddra...” lite längre ned. Nu öppnas en dialog där du ska söka fram etikettfilen (bild 5).

bild 5: 
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Ny dialog öppnas och visar listan med namn och adresser (bild 6). (Nu syns rubrikerna du la till som kolumnrubriker i
listan.) Alla är markerade från början så ska du ha etiketter till alla klickar du bara på ”OK”.

bild 6: 

Klicka dig till nästa steg i guiden, ”Ordna etiketter”.

bild 7: 
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Klicka på alternativet ”Fler objekt” så öppnas dialog enligt bild 7. Infoga fälten genom att markera dem (ett och ett) samt
klicka på ”Infoga”. Fälten lägger sig då på en rad i etiketten. Härefter ordnar du fälten på etiketten med radbrytningar och
eventuella mellanslag mm (se bild 8).

Klicka sedan på ”Uppdatera alla etiketter” enligt bilden nedan. Då kommer alla etiketterna på arket att fyllas med
fältrubrikerna enligt den första.

bild 8:

Gå vidare i guiden till ”Förhandsgranska....”

bild 9: 

Klicka på ”Skriv ut”  Du kan förstås göra andra kopplade utskrifter med samma guide, t ex matrikel mm. Du väljer då
andra arkformat m.m., men i huvudsak är gången densamma.
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13.4 Etikettutskrift (reviderad feb 2017)

Etikettutskrift

Exportera medlemsadresser från BAS-K

Från BAS-K kan du enkelt exportera adresser för etikettutskrift.

I menyn Medlemmar -> Sök Medlem, hittar du i nedre delen av formuläret listan med klubbens medlemmar. Till höger
ovanför listan hittar du knappen Till Excel som exporterar de medlemmar som visas i listan (utifrån det urval du gjort). 

Då du exporterat listan behöver du öppna filen i Excel, ta bort de två översta raderna och därefter spara filen i Excel
97-2003 format (dvs .xls). Vissa etikettprogram, t ex Dymo Labelwriter stödjer inte import från nyare Excelversioner
(.xlsx).

Etikettutskrift i Word

Väljer du att skriva ut etiketter via Word, och har etikett-ark som du matar i skrivaren, väljer du i Word menyn Utskick.
Börja med att välja mottagare, knappen Välj Mottagare -> Använd en befintlig lista.. Välj filen du sparade i Excel (den som
du tog bort de två översta raderna i). Nästa steg är att ange vilken typ av etikett-ark du har, det gör du med knappen
Etikett -> Alternativ, en vanlig variant är Avery på A4 format, etikettens nummer brukar stå på själva etikett-arket. 

Då rätt storlek / antal etiketter per ark är valt så är nästa steg att placera ut fälten på etiketten, välj knappen Infoga
Kopplingsinstruktion, här väljer du de fält som ska ut på etiketten, tänk på att göra mellanslag mellan för och efternamn,
och även två mellanslag mellan Postnr och Postort.

Nästa steg är att välja knappen Slutför och Koppla, då skriver du ut etiketterna, ett tips är att skriva ut första arket bara,
dvs de första 24 posterna, om du har ett ark med 3X8 etiketter, till att börja med så du ser att det blir rätt utskrivet.

Etikettskrivare

Skriver du ofta ut etiketter kan det vara idé att investera i en etikettskrivare, t ex Dymo 400, den kostar en tusenlapp men
har ju den fördelen att du enkelt skriver ut enstaka etiketter.

I programmen för etikettskrivare importerar du enkelt Excelfilen du exporterade enligt instruktionen ovan. I t ex Dymos
etikettprogram väljer du menyn Adressbok -> Importera...  
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14 Grunddata

Se film

Under grunddata specificeras klubbspecifik referensdata för att köra BAS-K. Se respektive avsnitt för en vidare
beskrivning.
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14.1 Grunddata: Utlåning

Utlåning

Under menyvalet Grunddata/Utlåning registreras den typ av artiklar som klubben tillhandahåller för utlåning. Om er klubb
t. ex. lånar ut nycklar, registrerar du här artikeltypen "Nyckel". Själva nyckelregistret registreras därefter under BAS-K:s
menyval "Utlåning". 

Registrera en ny artikeltyp

1. Klicka på knappen "Ny artikel"

2. Ange Benämning och Depositionskonto

3. Klicka på knappen "Spara".

Den nya artikeltypen finns nu tillgänglig i registret för Utlåning.

Radera en artikeltyp

För att radera en artikeltyp, måste du först säkerställa att den inte används i registret över utlånade artikel (BAS-
K/Utlåning).
Därefter skall följande göras:

1. Ta upp detaljbilden för artikeltypen (genom att klicka på raden i listan över artikeltyper). 

2. Klicka på knappen "Radera"

3. Klicka på "Ok" för kontrollfrågan "Vill du verkligen radera".

Nu är artikeltypen raderad.

Redigera en befintlig artikeltyp

För att redigera en artikeltyp:

1. Ta upp detaljbilden för artikeltypen (genom att klicka på raden i listan över artikeltyper). 

2. Artikeln öppnas direkt i Redigera-läge. Gör önskade ändringar

3. Klicka på "Spara" - nu uppdateras artikeln i samtliga poster där den finns registrerad i registret för Utlånade

artiklar  (BAS-K/Utlåning).
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14.2 Grunddata: Båtar

Grunddata: Båtar

Under menyvalet Grunddata/Båtar registrerar du nödvändig referensdata för medlemmarnas
båtregister, som blir unika för just er båtklubb. Här registreras listvärden för Båttyp,
Skrovmaterial, Försäkringsbolag,Sjöräddningsorganisationer.

Initialt finns alltid listalternativet "Ej specificerad" med, för att undvika tomma listor. Du kan välja
att radera det alternativet så snart du definierat egna, klubbspecifika alternativ.

Varje listalternativ administreras enligt följande dialog:

Registrera ett nytt val i listan

För att registrera ett nytt val i listan, skriv in benämningen vid "Ny" och klicka på  knappen
"Spara". Det nya listalternativet presenteras nu i listan.

Radera ett valalternativ från listan

För att radera ett alternativ i listan, säkerställ först att det listvärdet inte finns registrerad på
någon båt, och klicka därefter på bildknappen , du får en kontrollfråga om du verkligen vill ta
bort båttypen. Klicka på "Ok" så raderas alternativet från listan.

Redigera ett valalternativ i listan

För att redigera ett alternativ i listan, klickapå bildknappen , du får då upp en dialog där du skall
mata in det nya värdet du vill registrera. Skriv in önskad förändring och klicka på knappen
"Spara". Förändringen slår nu automatiskt igenom på samtliga båtar som hade det listvärdet
kopplat till sig.
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14.3 Grunddata - kontoplan

Grunddata - kontoplan

Här administreras klubbens kontoplan - d.v.s de tillgängliga vallistor som finns i systemet för Intäktskonton och
Fordringskonton.

Det är viktigt att denna information är korrekt för att få ett korrekt och komplett bokföringsunderlag ur systemet. 

Initiala kontoinställningar : Ej Specificerad

BAS registrerar  initialt konto med kontonr 0 -  "Ej specificerad" i kontoplanen för Intäktskonto, Fordringskonto samt
Depositionskonton.

Säkerställ att du redigerar dessa rader via bildknappen  för att undvika att Ej Specificerad registreras som konto i
Bokföringsunderlaget. 

Anpassa klubbens kontoplan

För Inbetalningskonton, Konton för betaldifferens och Övriga konton såsom momskonto et c. registrerar du direkt i
dialogen det konto nr och benämning som gäller.

Intäktskonto, Fordringskonto och Depositionskonto administreras med följande typ av dialog:

Kontonr: Nummer på kontot

Kontobenämning: Namn på intäktskontot

Registrera ett nytt val i kontolistan

För att registrera ett nytt val i listan, skriv in benämningen vid "Nytt intäktskonto" och klicka på  knappen "Spara". Det
nya listalternativet presenteras nu i listan.

Radera ett konto från listan

För att radera ett alternativ i listan, säkerställ först att det listvärdet inte finns registrerad på någon avgift, och klicka

därefter på bildknappen  , du får en kontrollfråga om du verkligen vill ta bort kontot. Klicka på "Ok" så raderas
alternativet från listan.

Du kan inte radera konton som används i systemet!
Det inte att radera konton som registrerats i Bokföringsunderlaget.

Vill er klubb ha hjälp med att rensa bort konton som inte går att radera via BAS, registrera ett ärende i BAS Support med
instruktion om ersättningskonto et c så hjälper vi er med rensningen i Bokföringsunderlaget.

Redigera ett konto i listan

För att redigera ett alternativ i listan, klicka på bildknappen  , du får då upp en dialog där du skall mata in det nya
värdet du vill registrera. Skriv in önskad förändring och klicka på knappen "Spara". Förändringen slår nu automatiskt
igenom på samtliga avgifter med listvärdet kopplat till sig.

Övriga inställningar
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1: Ingen kontering av delbetalningar. 

Hittills har BF-underlag för inbetalningar använt sig av Avräkningskonton för delbetalningar.

Om alternativet "Ingen kontering av delbetalningar" aktiveras, så konteras inbetalt belopp endast
mot Intäkts/Fordringskonton. Notera dock att klubben endast kan ha exakt ett Fordringskonto
registrerat för att konteringen skall ske korrekt.

2: Nästa BF-ordernr för Avisering/Kreditering/Inbetalning/Depositioner
En klubbspecifik Ordernr-serie finns för de olika BF-order typerna. Ange start-nr. för de olika nr-
serierna.
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14.4 BAS-K Kontoplan - nyhet 2017-11-23

BAS-K Kontoplan - nyhet 2017-11-23

Följande inställningar är nya fr.o.m BAS Release 17-11-23

1: Ingen kontering av delbetalningar.

Hittills har Bf-underlag för inbetalningar använt sig av Avräkningskonton för delbetalningar. Aktiveras alternativet "Ingen

kontering av delbetalningar", så konteras inbetalt belopp endast mot intäkts/fordringskonton. Notera dock att klubben

endast kan ha exakt ett  fordringskonto registrerat för att konteringen skall ske korrekt.

2: Nästa BF-ordernr för Avisering/Kreditering/Inbetalning/Depositioner

Ny klubbspecifik ordernr serie för de olika BF-order typerna. Ange startnr för de olika nr-serierna.
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14.5 Grunddata Avisering

Inställningar för Avisering

För att ställa in er klubbs inställningar för avisering, öppna Grunddata / Avisering

Följande information skall registreras innan en avisering kan göras:

1. Nästa avinr Registrera här avinummerseriens första nummer.

2. Generera OCR Val för att generera OCR avier. 

3. Aviblankett (Bankgiro/PlusGiro/Standard)

Välj här vilken typ av blankett som skall användas vid generering av PDF:er. De avier som mailas får automatiskt
Standard-layouten (utan inbetalningstalong).

För utskrift av avier förutsätter BAS att klubben laddat skrivare med korrekt blankett. Dvs BAS skriver inte ut
blanketten utan vid utskrift av Avier, skall skrivarens kassett laddas med korrekt blankett. 
Nytt i Release BAS 13 Juni 2017 är att BAS även skriver ut blankett för Bankgiro OCR då val av Aviblankett är:
"Bankgiro OCR komplett blankett"

Inställningar för utskrift av avier Utskrifterna är anpassade för följande blanketter: PlusGiro:
INBETALNING/GIRERING A Bankgiro: BGN 130 FL

4. Sortera avier per Sorteringsordning vid utskrift av avi: kan sorteras på Avinr, Namn eller Medlemsnr

5. Visa belopp för avirader med 0 kr Kryssa för om du vill att avirader med 0 kr skall presenteras i avin - annars döljs

själva beloppskolumnen för dessa rader.

6. Inkludera logo i BAS-K avisering. Kryssa för om logo-fil finns för klubben som skall presenteras i aviseringen.

7. Visa Swishnr på avi. Visar klubbens mobilnr för swishbetalning. Swish-info visas längst ned
på aviblankett av typen Standardavi - och inte för övriga blanketter för inbetalning via
BG/Plusgiro.

8. Logo: Om du valt "Inkludera logo i BAS-K avisering" i punkt 6, måste du ladda upp den fil innehållandes klubbens
Logo.

Nya fält finns för IBAN och BIC - de används då tjänsten för avisering via Billecta (E-faktura) aktiverats. Information
om IBAN och BIC är nödvändigt för fakturering av medlemmar med adress utanför Sverige.

För mer information angående E-fakturering via Billecta, läs följande avsnitt i BAS Manualen: Avisering via Billecta

(Brev, e-post och e-faktura)

Så här ser dialogen ut i BAS:

Blanketter
Utskrifterna är anpassade för följande blanketter:

Utan OCR
PlusGiro: INBETALNING/GIRERING A
Bankgiro: BGN 130 FL

Med OCR
PlusGiro: INBETALNING/GIRERING C
Bankgiro: BG 130 OCR spec 33664 maj 16 (står i vänster marginal på blanketten)
Bankgiro OCR komplett blankett

Ladda upp klubbens logga för avier

För att ladda upp filen med klubbens logga, klicka på knappen "Select" och bläddra fram till lagrad fil:
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Observera att det är då du skapar och redigerar bilden lokalt, som du anger dess mått - de specificeras alltså inte i BAS
Systemet.

Radera klubbens logga för avier

För att radera den filen som finns uppladdad med klubbens logga, klicka på knappen radera till höger om den loggo-
bilden. Du får en kontrollfråga på om du verkligen vill radera - svar Ok, så raderas filen. Nu kan du ladda upp en ny fil.

Avitexter
Det går att registrera anpassade avitexter, som sedan kan väljas i lista vid en avisering. Se bättre beskrivning av detta i
avsnitt "Redigera avitext" nedan.

Redigera Avitext

Avitext i avierna administreras här via grunddata.

1) Klicka på knappen "Ny avitext" för att registrera en ny text.

2) Klicka på ikonen   för att redigera en befintlig text.

3) Klicka på ikonen   för att radera en befintlig text. Observera: om en text används i en eller flera avier,     går det
inte att radera den.

Bilder i Avitexten

Vi har bytt rapportgenerator för att skapa PDF-filer. Dessvärre kan den nya generatorn inte läsa bild-filer som ligger
inbäddade i textfält. Därför måste ev. klubbloggo lyftas upp till vänstra övre hörnet i Avin. Ni behöver inte ändra er
Aviseringstext, dvs ni behöver inte radera ev loggo-fil som ligger där, den kommer att ignoreras. Däremot är det viktigt
att säkerställa att ni kryssat för alternativet "Inkludera Logo i BAS-K avisering" och att det finns en uppladdad loggo.

Är ni osäkra på hur er kommande avi kommer att se ut, använd er av den nya funktionen "Förhandsgranska Avi"

Förhandsgranska Avi

Använd denna funktion för att förhandsgranska resultatet av bifogad Logo. Systemet hämtar senaste genomförda
aviseringen och ersätter bifogad bild i den till den nya bilden. Notera att senaste aviseringen måste innehålla avier för
utskrift och inte endast för mailutskick!

Generera OCR Avier

Bas-K stödjer nu genering av OCR vid avisering.

I dagsläget går det endast att skriva ut OCR nr på avier utan inbetalningskort. I nästa release kommer även OCR
blanketter att stödjas.

För att aktivera OCR-avisering:

1. Öppna Grunddata/Avisering

2. Kryssa för alternativet "Generera OCR" Nu kommer samtliga avier som genereras via Aviseringen att innehålla ett

OCRnr.
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15.1 BAS-M Medlem

BAS-M Medlem

Lägg till en medlem

I klubbfönstret väljer du fliken "Medlemmar". För att lägga till medlem klickar du på knappen "Ny" i knappraden högst
upp till höger.
I fältet"Medlemsnr" föreslås högsta tidigare medlemsnummer +1. Du kan ändra detta om du vill men det kan inte
ändras till något som redan existerar. Fortsätt att fylla i övriga fält. Fälten "Medlemsnr", "Efternamn", "Adress", "Postnr"
och "Ort" är obligatoriska, övriga fält frivilliga. Spara genom att klicka på "Spara"-knappen i knappraden högst upp till
höger.

Ta bort medlem
För att ta bort en medlem letar du först fram medlemmen t ex genom att söka i sökfönstret strax under mitten på
sidan. Fyll i önskade sökkriterier och klicka på knappen "Sök medlemmar i klubben". Välj den medlem du avser i
sökresultatlistan längst ned genom att klicka på medlemmens nummer eller förnamn. Nu visas medlemmens uppgifter
i övre delen av sidan. Klicka på knappen "Radera" i knappraden överst till höger. Om personen är med endast i din
klubb kommer denne att tas bort från registret, om personen är med i flera klubbar kommer bara medlemskapet i din
klubb att tas bort.

Viktigt! Eftersom en medlem kan vara med i flera klubbar, går det aldrig att återanvända medlemskort till nya
medlemmar. Vill du radera en medlem och registrera en ny, måste du därför först radera medlemmen från din klubb
via knappen "Radera" och därefter registrera en ny med knappen "Ny medlem". Det går bra att återanvända
medlemsnummer, då det är klubbspecifikt!

Ge en medlem användarkonto

Öppna fönstret för din Båtklubb genom att logga in och klicka på menyvalet "BAS-M" i toppmenyn. I fönstret för din
Båtklubb klickar du på fliken "Medlemmar" och använder där sökfälten en bit ner på sidan eller bläddrar direkt i listan
nederst i fönstret.

När du sökt fram och valt rätt person visas alla personuppgifter. Längst upp till höger finns rutan
"Inloggningsuppgifter". I den finns en knapp "Skapa konto", klicka på den. Två fält visas i rutan "Användarnamn" och
"Lösenord", fyll i dessa med önskat eller egenhändigt påhittat användarnamn och lösenord. Klicka på "Spara" högst
upp i fönstret, nu har medlemmen fått ett användarkonto.

Om du vill tilldela medlemmen någon form av behörighet skall du klicka på "Ändra behörighet". Välj behörighet i
fönstret som kommer fram och klicka på knappen "Spara". En beskrivning av de olika behörigheterna hittar du här

Glöm inte meddela den nye användaren.

Funktionärsuppdrag

Se gärna filmerna på https://youtu.be/a4fIkVLRQCg (hur du lägger till funktionsbenämning) och
på https://youtu.be/-RUfAEheYso (hur du  registrerar funktionärsuppdrag på en medlem)

När du hittat personen och har denne framme i bilden ser du personens funktionärsuppdrag i Båtklubben i rutan
"Funktioner" mitt på sidan.

För att ta bort en funktion klickar du på den röda cirkeln med vitt kryss som finns till höger om funktionsbenämningen.

Skall du lägga till en funktion klickar du på den gröna cirkeln med vitt plustecken som finns överst till höger i rutan för
funktioner. I den ruta som då öppnas kan du välja på de funktioner som finns i klubben. Klicka i kryssrutan för den
funktion du vill tilldela funktionen.
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15.2 BAS Import medlemmar

Importera medlemmar
Importfunktionen i BAS  är tänkt att användas för en import från ett externt system till BAS i samband med övergång till
BAS-K och uppstart av detsamma i en klubb. 

Befintligt data i BAS databas skall inte "blankas" vid import. Medlemsdata delas i systemet vid medlemskap i flera klubbar

(vilket är vanligt). Data skall alltså inte tas bort om det inte är uppenbart felaktiga data, i de fallen görs detta manuellt.

Viktig notis
Importfilen måste innehålla alla aktuella klubb-medlemmar. Medlemmar som finns i BAS men inte i importfilen kommer
att tas bort från BAS.

Import steg för steg

Öppna Klubbens uppgifter via BAS-M och klicka på import.

Börja med att hämta ner exempelfilen av hur importfilen ska se ut genom att klicka på länken "Hämta exempelfil".
I exempelfilen ser du att första raden används som rubrik och kommer därför inte att komma med i importen. Om du
väljer att skapa en ny excelfil utan rubrik kommer den första raden fortfarande att inte komma med i importen. 

När du har en färdig excelfil med rätt format klickar du på knappen "Välj fil" längst ner till vänster för att välja din
importfil. När filen är vald och du ser att den visas i listan klickar du på knappen "Importera fil" för att starta
importprocessen.

Excelfilen får endast ha filändelsen .xls eller .xlsx och kolumnstrukturen måste vara samma som exempelfilen.

Om valideringen misslyckas kommer du få ett meddelande som säger hur många rader det var som blev godkända samt
inte godkända.
För att visa och korrigera fel klickar du på länken "Hämta validerad import".
I den hämtade filen kommer du nu se att en till kolumn, "Felmeddelande" har lagts till. Varje rad har ett eget fält för
felmeddelanden. Om fältet är tomt betyder det att raden godkändes. Om du har rader med fel som måste ändras kan du
göra det i samma fil, (den senaste hämtade valideringsfilen). Det gör inget om den nya kolumnen, "Felmeddelande",
kommer med i nästa import då den ändå inte registreras. 

När ändringarna är gjorde sparar du ner filen och börjar om, (glöm inte att ladda upp den uppdaterade filen istället för
den gamla).

Fel kan delas in i två kategorier.

Datafel där något data är fel eller saknas. Om t ex ett obligatoriskt datafält (namn, postnr, ort) är tomt påtalas detta.

Dubbletter, dvs medlemmar som redan finns som medlem i annan klubb eller verkar finnas i din lista flera gånger. Kontroll
sker genom att jämföra förnamn, efternamn och postnummer. Om det t.ex. redan finns en medlem med samma förnamn,
efternamn och postnummer kan man välja att fylla i ett "J" i kolumnen "Ny medlem" för att ignorera felet och skapa en ny
användare, (detta kan t.ex. hända när medlemmen redan finns i systemet med ett annat medlemsnummer).

Om alla rader är godkända kommer du få ett meddelande i grönt som säger att importen är slutförd med X antal rader
importerade.

PS

Importfilen måste innehålla alla aktuella klubb-medlemmar. Medlemmar som finns i BAS men inte i importfilen kommer

att tas bort från BAS.

Vi rekommenderar att man tar ut en excelfil från BAS innehållande alla befintliga medlemmar. Komplettera därefter
denna med nya medlemmar (klipp och klistra från ev. fil).

Du kan importera medlemmar till systemet med hjälp av en excel fil, (på importsidan hittar du ett exempel).

Observera att endast 1 st båt registreras vid importen.

Fält

Medlemsinformation

Notera - samtliga inlästa medlemmar får initialt flagga Avi via e-post aktiverad.

* Medlemsnr (endast siffror), (måste fyllas i), (för mer information se medlemsnummer under Fältinformation)
* Tidning (för mer information se tidningssektionen under Fältinformation)
* Förnamn (max 50 tecken), (måste fyllas i)
* Efternamn (max 50 tecken)
* C/o (max 50 tecken)
* Land (max 2 tecken), (landskod måste finnas i systemet - se lista över befintliga koder längre ned på denna sida)
* PostNr (max 50 tecken), (endast siffror)
* Ort (max 50 tecken)
* Adress (max 50 tecken)
* Född (ååååmmdd), (endast siffror)
* Personnummer 4 sista (endast siffror)
* Tel hem (max 50 tecken)
* Tel arbete (max 50 tecken)
* Tel mobil (max 50 tecken)
* Tel mobil(2) (max 50 tecken)
* E-post (max 100 tecken)

* E-post(2)  (max 100 tecken)
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* VHF (max 50 tecken)
* inträdesdatum  (ååååmmdd), (endast siffror)

* Nautisk kompetens (Förarintyg / Högre kompetens)

* Kommentar BAS-K (max 100 tecken)
* Ny medlem (J, N eller blankt), (för mer information se ny användare under Fältinformation)
* Befintligt medlem (endast siffror), (för mer information se befintligt användarid under Fältinformation)

Medlemsfunktioner

* Medlemsfunktioner (komma separerad lista), (namn på funktion(er) som är registrerad i klubb), (min funktion1,min
funktion2)

Medlemssektioner

* Medlemssektioner (komma separerad lista), (namn på sektion(er) som är registrerad i klubb), (min sektion1,min
sektion2)

Båtinformation

Om fält nr 21, (Fabrikat), fylls i skapas en ny båt. Existerande båtar kommer inte att raderas.
OBS! Var uppmärksam på att om du importerar med samma fil flera gånger så kommer nya båtar skapas för varje import.
Ingen matchning görs mellan existerande båtar och nya båtar i excelfilen!

* Båtnamn (max 50 tecken)
* Fabrikat (max 50 tecken)
* Modell (max 50 tecken)
* Serienr (max 50 tecken)
* Segelnr (max 50 tecken)
* Segelyta (endast siffror), (6.2)
* Mastlängd (endast siffror), (6.2)
* SRS (endast siffror), (6.2)
* Årsmodell (åååå)
* RegNr (max 50 tecken)
* Drivmedel (bensin, diesel eller el)
* Motoreffekt hk (endast siffror)
* Antal motorer (endast siffror)
* Motortyp (inombordare, utombordare eller ingen motor)
* Maxfart (endast siffror)
* Skrovmaterial (max 50 tecken), (namn på skrovmaterial som är registrerad i klubb)
* Längd meter (endast siffror), (6.2)
* Bredd meter (endast siffror), (6.2)
* Djup meter (endast siffror), (6.2)
* Deplacement (endast siffror)
* Beskrivning (max 200 tecken)
* Båttyp (max 50 tecken), (namn på båttyp som är registrerad i klubb)
* Försäkringsbolag (max 50 tecken), (namn på försäkringsbolag som är registrerad i klubb)
* Försäkringsnr (max 50 tecken)
* Senaste insp. (ååååmmdd)
* Sjöräddningsorg (endast siffror)
* Säkerhetsbesiktigad (J eller N)
* Ansvarsförsäkring (J eller N)

Fritext

* Medlem fritext 1 (max 100 tecken)
* Medlem fritext 2
* Medlem fritext 3
* Medlem fritext 4
* Medlem fritext 5
* Medlem fritext 6
* Medlem fritext 7
* Medlem fritext 8
* Medlem fritext 9
* Medlem fritext 10

* Båt fritext 1 (max 100 tecken)
* Båt fritext 2
* Båt fritext 3
* Båt fritext 4
* Båt fritext 5
* Båt fritext 6
* Båt fritext 7
* Båt fritext 8
* Båt fritext 9
* Båt fritext 10

Fältinformation

Färgmarkering i exempelfilen
Exempelfilen kommer med färgade rubriker så att det ska vara lättare att se vilken typ av uppgifter som ska fyllas i.

Grön = Medlemsuppgifter
Blå = Båtuppgifter
Röd = Felmeddelande

Medlemsnummer

Obs! Du kan INTE kan byta medlemsnummer på befintliga medlemmar vid import. Dvs det nummer du givit medlemmen
från början kan inte ändras i importfilen och sedan importeras till systemet. Du får inte heller "återanvända" gamla
medlemmars nummer.
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Om du behöver byta medlemsnummer på en befintlig medlem måste du göra detta genom att söka medlemmen i
systemet och ändra numret manuellt.

Om en rad med data saknar medlemsnummer kommer den raden att automatiskt tilldelas ett medlemsnummer som inte
används i importfilen.

Tidning

Följande alternativ kan sättas:

papper (för att få tidning endast i pappersformat)

ingen (ingen tidning - tidigare nej)

papperPdf (för att få tidning både i pappersformat och digitalt format - viktigt att använda exakt kombination av

gemener/versaler. )

pdf (för att få tidning endast i digitalt format)

Om fil med gamla inställningar för tidning används, konverterar systemet "J" till "papper" och "N" till "ingen".

Obs! Tidning kommer alltid att sättas till "ingen" om det land som medlem är satt till inte har tidning.

Ny medlem

Om det skulle finnas dubbletter i systemet eller i importfilen visas det i ett meddelande i kolumnen "Felmeddelande". Om
du vill att personen ska registreras med ett nytt  medlemskort i klubben kan du skriva in "J" i denna kolumn. Vid nästa
import kommer du längre inte att få ett felmeddelande för detta och en ny medlem kommer att skapas.

Befintligt medlemsID

Om det skulle finnas dubbletter i systemet visas det i ett meddelande i kolumnen "Felmeddelande".
För att hämta en lista på dubbletter klickar du på "Hämta duplicerade medlemmar". I denna fil kan du kopiera befintliga
medlemsIDs och klistra in i din importfil i kolumnen "Befintligt medlemsID" om du vill koppla medlem från BAS register
(dvs registrerad i andra klubbar) till den klubb du genomför import av. Om du inte anger ett befintligt medlemsid, behöver
du markera att det skall skapas ett nytt medlemskort  (se Ny medlem ovan) eller radera från importen.

Registrerade landskoder i BAS

Saknas ett land? Registrera ett ärende i BAS Support med önskat land, så registreras det i BAS

AE FÖREN. ARABEMIRATEN

AT ÖSTERRIKE

AU AUSTRALIEN

AX ÅLAND

BE BELGIEN

BG BULGARIEN

CA KANADA

CH SCHWEIZ

CI Channel Islands

CN KINA

CY CYPERN

CZ TJECKIEN

DE TYSKLAND

DK DANMARK

ES SPANIEN

FI FINLAND

FR FRANKRIKE

GB STORBRITANNIEN

GR GREKLAND

HK HONG KONG

HR KROATIEN

HU UNGERN

ID INDONESIEN

IE IRLAND

IS ISLAND

IT ITALIEN

KR SYDKOREA

LU LUXEMBURG

LV LETTLAND

MC MONACO

MT MALTA

MY MALAYSIA

NL NEDERLÄNDERNA

NO NORGE

NZ Nya Zeeland

PL POLEN

PT PORTUGAL

RO RUMÄNIEN

RU RUSSIA

SE SVERIGE

SG SINGAPORE

TH THAILAND

TR TURKIET

TW TAIWAN

US USA
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15.3 BAS Årsrapport

BAS-M Årsrapport

Se instuktionsfilm på https://youtu.be/G1thAdyOOz0

Medlemstalen som rapporteras är statusen 1 januari årligen. Det har alltså ingenting med klubbens årsmöte eller
årsredovisning att göra. Tidigt 1 januari görs en automatisk räkning av medlemmarna som är registrerade i BAS. Dessa
beräknade tal presenteras under ”Register” i den här vyn.

Under januari är årsrapporten öppen för justering för klubbens administratör, under den tiden syns knappen ”Editera” i
historiken för aktuellt år. Det finns möjlighet att lämna justerade medlemstal eftersom alla parametrar inte säkert finns
i BAS-M. Ni kanske inte registrerar födelsedatum för medlemmarna, då kan inte BAS hitta några ungdomar. Eller ni
kanske har familjemedlemskap men registrerar endast huvudmedlemmen. Det kan finnas fler anledningar till att
medlemsantalen från den automatiska räkningen inte stämmer.

Viktigt att notera är dock att ni måste lämna rapport (eventuellt justerat talen samt kryssat för ”Godkänner
uppgifterna”) senast 31 januari.

Rapportera medlemstal så här: Klickar du på ”Editera” kommer siffrorna upp i rutan ”Statistik för ÅÅÅÅ”. Nu kan du
fylla i eller ändra talen i fälten under ”Justerat”. I bilden ovan finns underkategorier för ungdomar, denna indelning
används endast av vissa Båtförbund. I de Båtförbund där detta inte tillämpas ser inte klubbarna dessa
underkategorier. Vyn kan alltså skilja beroende av vilket Båtförbund klubben tillhör.

Antal enskilt betalande medlemmar t.o.m 20 år. Här anges antalet ungdomar t o m 20 år som är enskilda medlemmar i
klubben (ungdomar som inte ingår i familjemedlemskap ). 0-6 år, 7-13 år, 14-20 år. Här anger ni antalet ungdomar
inom respektive åldersspann (även ungdomar som ingår i familjemedlemskap ).

Antal enskilt betalande medlemmar fr.o.m. 21 år. Här anges antalet personer fr.o.m. 21 år som är enskilda
medlemmar i klubben (personer som inte ingår i familjemedlemskap).

Antal betalande familjer. Här anges antalet familjer som är familjemedlemmar i klubben (alltså inte antalet personer i
dessa familjer). Totalt antal individer. Här anges antalet personer som finns i klubben (enskilda ungdomsmedlemmar +
enskilda vuxna medlemmar + alla personer i familjerna).

Godkänner uppgifterna ska markeras senast 31 januari och innebär att du har lämnat korrekta justerade uppgifter om
medlemstal eller godkänner de ”automaträknade” talen.

Lämnat funktionärsuppgifter är egentligen bara en påminnelse om att du ska kontrollera att rätt person är registrerad
på rätt funktion  i klubben. När detta är kontrollerat bockar du i rutan.
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15.4 Klubbkort

BAS-K/ Klubb/Klubbkort

Via Klubbkort ställs samtliga inställningar in som gäller er båtklubb såsom bl.a. adressuppgifter och kontaktuppgifter.
Förutom det, finns inställningar som påverkar klubbens register och till viss del åtkomst för klubbens medlemmar:

Använder BAS-K
Flagga för att aktivera BAS-K för en klubb. Är denna inte aktiverad, kommer inte BAS-K att fungera fullt ut.

E-matrikel aktiverat

I klubbkortet finns kryssruta för E-matrikel. Om E-matrikel är ikryssat, kan inloggade klubbmedlemmar utan övrig
behörighet se medlemsmatrikel för klubben via BAS-K / Medlem

E-matrikel ej aktiverat

Om E-matrikel inte är ikryssat, ser klubbmedlemmar endast sin egna post. (dvs de klubbmedlemmar som har
inloggningskonto, utan övrig behörighet)

Visa hela personnr
Flagga för att styra om personnr skall presenteras inom klubben eller inte. Följande påverkas om flaggan är aktiv:
1) Inloggade medlemmar: ser inte personnr i medlemskortet
2) Samtliga rapport och Excelfiler: endast födelsedatum syns om kolumnen listas i rapporten.

Notera dock att båtklubbsadministratören kan hantera fältet i medlemskortet.
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15.5 Registrera ny båtklubb

Registrera en ny båtklubb

Registrera en ny medlemsklubb genom att fylla i fälten i formuläret. Följande fält är obligatoriska:

Namn

Klubbnummer (måste innehålla 3 siffror. ex 001)

Adress

Ort

Förbund

Övriga fält är frivilliga. Glöm inte att spara!
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16.1 Skicka nyhetsbrev via mail i BAS

Skicka ett nyhetsbrev via mail i BAS

OBS! Endast förbundsadministratörer samt SBU Kansli har åtkomst till denna funktion.

I stället för att använda ett externt verktyg såsom t ex Mailchimp för att skicka nyhetsbrev till medlemmar eller
funktionärer kan du göra detta direkt i BAS. Fördelen är att du slipper exportera/importera mottagarlistor utan urvalet
gör du enkelt i BAS. Dessutom är det kostnadseffektivt eftersom vi endast nyttjar ett enda konto för utskick inom BAS.

Så här enkelt är det att skapa ditt utskick:

1. Då du loggat in i BAS väljer du menyn Nyhetsbrev, du hittar den i BAS menyn direkt efter inloggning, du går alltså
inte in någon BAS modul såsom BAS-K först.

2. Innan du utformar själva nyhetsbrevet behöver du skapa ett urval, en mottagarlista. Du kan välja en eller flera
distributionsgrupper (alternativt alla). Förbund har även möjlighet att välja en eller flera klubbar inom sitt förbund och
på SBU kansli nivå har man dessutom möjlighet att göra urval på förbund. Då du klickar på Spara Urval uppdateras
listan med mottagare då du lätt ser vilka och hur många ditt urval omfattar. 

Du kan inte ta bort , redigera eller lägga till enstaka mottagare här, det måste du ändra genom att ta bort eller lägga till
medlemmen i distributionsgruppen du valt.

3. Då urvalet är gjort klickar du på länken Steg 2. Starta BAS Nyhetsbrev (Länken hittar du uppe till höger i
formuläret där du skapade urvalet i punkt 2 ovan)

Här har du nu möjlighet att skapa ett nytt nyhetsbrev, eller hellre, kopiera det föregående om du skickat något tidigare.
Klicka på redigera för att ändra texter och bilder. Att lägga in bilder och ändra text kräver lite tålamod och ett tips är att
hålla det enkelt och framförallt återanvända samma struktur och bara byta bilder och text mellan utskicken. Glöm inte
att skriva en kort men tydlig ämnesrad. Namnet på utskicket syns bara för dig, inte för mottagaren. Viktigt är också
att du anger en bra avsändare, lämpligen klubbens epostadress som avsändande epostadress och klubbens namn som
avsändande namn. Glöm inte att trycka på Spara med jämna mellanrum.

4. Klicka på knappen Förhandsgranska i listan med dina nyhetsutskick och kontrollera att allt ser bra ut. Det sista du
gör är att trycka på knappen uppdatera mottagare innan du skickar iväg det, kontrollera att antalet mottagare är
rimligt i förhållande till det urval du gjort.

5. Några timmar efter du skickat iväg ditt utskick kan du klicka på menyn Statistik för att se hur många som skickats
iväg och hur många som öppnats, studsat etc..

Kostnaden för att skicka nyhetsbrev står SBU för tillsvidare
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17 BAS Rapporter

BAS-K/ BAS Rapporter: Nyhet i BAS Release 2018-1

Nytt menyval finns nu tillgängligt i BAS-K: Bas Rapport. Menyvalet presenteras för behörighet 18: Båtklubbsadministratör,
samt om rapporter distribueras till funktionärer, då visas menyn för berörda funktionärer – se vidare beskrivning nedan
angående distribution av rapporter.

När BAS Rapport öppnas, presenteras en lista över tidigare rapporter. Skapa en ny rapport via knappen ”Skapa ny
rapport”.

För att öppna en tidigare rapport, klicka på motsvarande rad i listan, så öppnas rapporten.

Rapportdata

Viktigt att notera är att samtliga rapporter hämtar information från sparad rapportdata. Samma data som även
presenteras via Grunddata/Registerutdrag medlem.

Har ändringar genomförts i BAS registret för klubben är det alltså bra att börja med att säkerställa att de senaste
ändringarna lästs in i rapportdata, via knappen ”Uppdatera rapportdata”

Skapa en ny rapport

När en ny rapport registreras ange följande:

Namn: Ge rapporten en beskrivande benämning. Särskilt viktigt att benämningen är beskrivande, om den skall

distribueras.

Rapportbeskrivning: här kan en kort beskrivning av rapporten lagras.

Använd rapportens urval i andra BAS-K filter. Kryssa för detta alternativ om det filter som anges i rapporten skall

presenteras i lista över lagrade filter i övriga sök-rutiner i bas. Läs avsnitt ”återanvänd rapportens urval” nedan.

Rapportinställningar

Välj rapporttyp: Rapport-typen avgör vilka kolumner som presenteras i rapporten. Efter att du valt en rapport, kan

du alltid lägga till/ta bort kolumner

Papperstyp: styr om resultatet presenteras Liggande eller Stående på rapporten som genereras till Excel eller PDF.

Den lista som presenteras direkt på skärmen påverkas inte av inställningen.

Pappersstorlek, Anpassa bredd till sida samt Visa linjer påverkar också rapportens utseende i Excel samt PDF

I den vallista som ligger nedanför fälten för rapport-inställningar listas de fält som kommer att presenteras som
kolumner i rapportresultatet. Listan baseras på vilken rapporttyp som valts. Du kan lägga till/radera kolumner

utifrån valbara listan.

Distribuera rapport: lämnas tom om rapporten endast skall användas av Båtklubbsadministratör (behörighet 18 i
BAS-M). Välj bland klubbens funktionärslista för att dela ut rapporten till klubbens funktionärer. Läs avsnitt

Distribuera rapport nedan för ytterligare information.

Distribuera rapport

När en rapport distribueras till en/flera funktioner, betyder det att de Funktionärer som ingår i listan, ser menyvalet ”Bas
Rapport” – den är annars dold för samtliga klubbmedlemmar med inloggningskonto i klubben som saknar behörigheten
”18 Båtklubbsadministratör” i BAS-M.

När en funktionär ser menyvalet ”BAS Rapport” och klickar på det, presenteras en lista över de rapporter funktionären
har behörighet till – dvs de rapporter som distribuerats till en/de funktioner medlemmen tillhör.

En funktionär kan endast köra rapporten och exportera till Excel och Pdf. Övriga rapportinställningar är låsta.

Steg-för-steg instruktion för att distribuera en rapport.

1. Se över klubbens funktioner (Grunddata/Funktioner). Skapa en funktion anpassad för den distribution som skall ske

om funktionen saknas.

2. Öppna den rapport som skall distribueras, och välj funktionen i listan för "Distribuera Rapport".

3. Koppla den/de medlemmar som rapporten skall distribueras till, genom att registrera funktionen till medlemmen

(via respektive medlems medlemskort).

4. Säkerställ att de medlemmar som skall kunna granska rapporten har ett inloggningskonto till BAS. (Registreras via

BAS-M)

Begränsa urval

Här registreras de filter som finns tillgängliga i rapporten för att begränsa urvalet i rapporten. Inget urval = visa samtliga
medlemmar i klubbens register. Valt urval lagras i rapporten.

Återanvänd rapportens urval

När alternativet Använd rapportens urval i andra BAS-K filter kryssas i , listas rapporten i lista enligt följande dialog:

Här kan du alltså istället för att registrera sökparametrar, välja en rapport och direkt utnyttja den rapportens lagrade filter
för begränsat urval.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

141 of 199 15/03/2021, 17:43



Du hittar listan över lagrade filter i följande BAS-K rutiner:

Medlemmar/Sök medlem

E-post/Nytt meddelande

Sms/Nytt meddelande
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Bas Coach: Releaseplanering

BAS Support - Releaseplanering 
Via Supportrutinen finns nu länk till BAS Releaseplan.Länk presenteras endast för inloggade BAS användare med
behörighet Bas Coach (89).

Beskrivning av nytt flöde:

1) Nytt ärende registreras via BAS Support

Då ett ärende registreras med status Önskemål, tillkommer följande status och flöden i listan:

Prioritera Status ändras till Prioritera: Länken Prioriteringskommentar visas. Rådet notifieras.

Specificeras: Rådet behandlar önskemålet. Ett räkneverk visar antalet kommentarer och en vägd prioritering (1-5).
Ärende/ärenden kan dock behöva grov-specificeras och grov-estimeras innan beslut tas.
Rådet beslutar om ärendet/ärendena ska Specificeras eller Avfärdas.

Ett autosvar skickas till författaren med beslutets innebörd.

Akut: Ärendet behandlas och beslutas i rådet och får status Beställt. Markeras även i releasefältet “Akut” och ska

publiceras vid första lämpliga tillfälle.

Avfärdas: Ärendet kommer inte att bli föremål för utveckling. Sätts endera om liknande önskemål redan behandlats
av Rådet och avfärdats eller om önskemålet bedöms orimligt, eller efter utredning av rådet. Avfärdade önskemål

filtreras bort likt “Ej medlem” i dag och måste listas särskilt.

Efter specifikation:

Estimat: Informia estimerar specifikationen och offererar. Patrik notifieras.

Offererat: Produktrådet beslutar vilka utvecklingspunkter som ska beställas och vilken release punkten skall
publiceras i. Patrik verkställer och sätter status till Beställt. 

Beställt: Informa kodar och sätter status till Testas när punkten är klar för test.

Testas: Länken Testrapport tänds. Rådet notifieras.Råder testar och kommenterar. Räknare visar antalet

testrapporter.  Informia fakturerar. 

                                         
Godkänd: Vem som avgör när punkten är färdigtestat är en rutinfråga som rådet beslutar om. Fakturanumret skrivs

in i fältet “Faktura” på specifikationen/beställningen, fältet placeras i listan mellan “Offert godkänd” och BAS
Release.

                                         

Publicerad : Utvecklingspunkten är införd i driftmiljön. Manualen uppdateras.

För samtliga ärenden som hanteras i BAS Releaseplan (dvs med kategorising=Önskemål) gäller följande hantering:

Ny länk i Releaseplan för att registrera Specifikation. Utan registrerad Specifikation, kan inte ärendet få status

Estimat.

Två kolumner för prio: Antal prio (visar just antalet gjorda prioriteringar)och Prio (visar vägd prio baserat på

registrerade prioriteringar från BAS Coach).

Fält skapas för fakturanummer döps till “Faktura” fältet blir aktivt i status Godkänd.

För att hålla reda på vilka ärenden man hanterat behöver man på något sätt kunna
filtrera på ärenden man inte hanterat alternativt ärenden man hanterat.

Knapp: Aktivera bevakning finns i releaseplanen för att aktivera/avaktivera (man tänder och släcker) filter på
ärenden i Releaseplanen där inloggad användare inte registrerat något av följande alternativ:

1) En testrapport eller
2) En prioritering

5: Ärendet = Användarfråga

Tråd för Supportkonversation finns tillgänglig till Författare och BAS Support/BAS Coach (övriga svarstyper som tex
Releaseplan/Utvecklingskonversation är dolda ).

Utvecklingskonversation tillgänglig endast för BAS Coach:er för intern kommunikation.

Endast följande status visas:

Nytt

Pågående

Komplettering önskas

Avslutat

6: Ärendet = Felanmälan

Tråd för Supportkonversation finns tillgänglig till Författare och BAS Support/BAS Coach (övriga svarstyper som tex
Releaseplan/Utvecklingskonversation är dolda ).

Utvecklingskonversation tillgänglig endast för BAS Coach:er för intern kommunikation.

Status:

Nytt

Pågående

Komplettering önskas
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Fel konstaterat

Fel åtgärdat

Inget fel

Avslutat

7: Generellt för samtliga ärenden

Om man klickar på "Nytt svar" låses ärendet och om någon försöker registrera nytt svar i samma ärende får man
meddelandet "Någon skriver i ärendet” när svaret är registrerat öppnas möjligheten för nya svar.

Listan består av samtliga supportärenden med status= Önskemål/Ny utveckling.
Följande fält kan redigeras direkt i listan (genom klick i fältet)

Prio

Offererat (För Informia)

Offert godkänd (godkännes av Patrik Lindqvist)

BAS Release

Status

För redigering av övrig information, klicka på första kolumnens länk (id), så öppnas supportärendets detalj, i ny Flik, för
rutinen BAS Support.

Tanken är alltså vi då ett ärende (önskemål) presenteras i listan , skall Produktrådet (behörigheten BAS Coach i BAS).
1) Registrera prioritering (med ev kommentar) vi länk "Ny prio" i listan:

Produktrådet analyserar prioriteringarna och beslutar om/tar fram specifikation eventuellt i samråd med Informia, som
sedan kommer med lösningsförslag utifrån fastställd specifikation.

Nytt stöd för BAS Coach (from BAS Release 2020.1)

Nytt stöd för att kunna koppla samman 2/flera ärenden som handlar om samma funktion/rutin i BAS. Dvs, i BAS
Releaseplan går det att markera flera ärenden och via knapp ”Gruppera markerade ärenden” gruppera dem.

A) Registrera ett nytt ärende som Gruppärende:
1) Registrera titel för det nya gruppärendet i fält för Ny Titel som visas till vänster om knapp Gruppera markerade
ärenden.
2) Markera befintliga ärenden som skall ingå i det nya gruppärende 

3) Klicka på knappen Gruppera markerade ärenden, BAS registrerar då ett nytt ärende med den titel som anges via fältet
”Ny titel” till höger om knappen. I det nya ärendet presenteras en lista över de ärenden som ingår. Listan innehåller
Ärende-id – klickbart för att öppna ärende i nytt fönster, samt kolumn för Titel.

De ärenden som ingår i det nya samlingsärendet, stämplas med huvud-ärendets id samt länk för att öppna det. Ny
Kolumn visar texten [samlingsärende] för de som är det.

B) Registrera en grupp med ärende utifrån ett befintligt ärende:
1) Första klicket registreras i rad för ett redan registrerat ärende = det bli huvudärende. Då registrerar BAS Ärendets ID i
nytt fält: Samlingsärende nr: - i ex nedan har jag först klickat i ärende med id 7639, det blir alltså Samlingsärendet. 
2) Markerar de ärenden som skall ingå i samlingsärendet. 
3) Spara grupperingen via knappen Gruppera Markerade Ärenden. Bas använder sig av fältet Samlingsärende nr för att
veta vilken av de samlade ärendena som är Huvudärende.
(Det går alltid att lägga till ärenden till ett huvudärendet genom att alltid FÖRST klicka i huvudärendets rad, och därefter
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den/de ärenden som skall kopplas till markerat huvudärende) 

se nedan bild för exempel:

1 b) I detaljbild för ett support-ärende listas tillhörighet till samlingsärenden, samt kopplingar till ärenden. I bilden nedan
ser via att ärende 7597 ingår i samlingsärende 7588. Här kan man även öppna ärendet och radera kopplingen.

Öppnar vi ett Samlingsärende, kan vi se en lista över de ärenden som ingår. Möjlighet finns även att öppna respektive
ärende samt radera en/flera kopplingar i listan:

Transaktionslogg BAS Releaseplan

Verktyg för att filtrera och se om nya Testrapporter registrerats senaste dagarna – eller om nya Testinstruktioner
registrerats = det finns nytt att testa.

Länk via Hjälpmenyn: Aktivitetslogg Support - öppnas i ny flik i Webbläsare.
Listar Ärende-Id, Titel, BAS Coach, Datum, Typ (Prioritering, Specifikation, Testinstruktion, Testrapport)
Kan filtreras via Datumintervall, Ärende-id, Bas Coach, och Typ.
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BAS Coach: Sammanslagning av Dubbletter

Sammanslagning av dubbletter i medlemsregister
Nyheterna som beskrivs nedan gäller endast användare med behörighetsnivå 89 Bas Coach. Behörigheten kan endast
ställas in av personal på SBUs kansli eller BAS Support.

Sök dubblett

Menyval finns via BAS Startsida: Medlemmar/Medlem sammanslagning.

Tre sökfält finns för att söka fram dubbletter: Förnamn, Efternamn, Postnr
Ange sökparametrar för att ta fram den medlem ni skall genomföra sammanslagningen för.
En lista med eventuella dubbletter presenteras.
Välj ur listan den medlemspost som skall behållas och klicka på knappen "Behåll".
Välj ur listan den medlemspost som klassificeras som dubblett (raderas) och klicka på knappen "Dubblett".
Kontrollera att informationen är korrekt, när du genomfört en sammanslagning går det inte att ångra.
Klicka på knappen "Genomför sammanslagning".

All information förs nu över från dubblett till den medlemspost som skall behållas. Det sker per automatik, och ingenting
kan föras över manuellt.

En logg registreras över sammanslagningen. All information kan läsas via Medlemmar/Logg Sammanslagning
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BAS Dokumentmallar

BAS Dokumentmallar

I BAS kan klubben komponera anpassade dokumentmallar för att skapa dokument knutna till medlemmen.
Följande standardmallar finns skapade, och kan anpassas till klubbens behov:

Båtavtal

Medlemsavtal

Mallarna finns tillgängliga via BAS-K/Filer/Dokumentmallar.

När ni skall anpassa mallen, kan taggarna i listan nedan användas för att hämta information om medlemmen i BAS
registret, direkt in till dokumentet. Öppna en av standardmallarna, för exempel på hur taggarna kan användas.

Skapa en egen mall
Klubben kan skapa egna mallar. Starta rutinen Filer/Dokumentmallar.
För att starta med en tom mall - klicka på knappen "Ny mall". Editorn öppnas med blankt innehåll. Vill ni istället skapa en
mall, anpassad utifrån en av de befintliga standardmallarna, öppna en standardmall (Båtavtal (mall) eller Medlemsavtal
(mall) och ändra benämning/beskrivning. Klicka på knappen "Spara som". Nu finns en ny dokumentmall sparad, och du
kan göra dina anpassade ändringar.

Skapa dokument från mall
För att skapa ett dokument för en medlem utifrån en mall, öppna medlemmens medlemskort, flik: Filer. 

1. Välj vilken mall du vill använda

2. Finns båtdata i mallen, välj båt - om ingen båt väljs - förblir de fälten tomma i dokumentet. 

3. Klicka på "Spara dokument" - nu laddas filen upp med medlemmens information och presenteras i listan över

medlemmens filer. 
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BAS F Sms

BAS-F SMS till Funktionärer och Klubbar

För att skicka ett sms till en eller flera mottagare:

Avsändare: Säkerställ att formatet är korrekt på avsändande nr - det är detta nr som mottagaren ser och kan skicka svar
till. Defaultvärde är Förbundets Mobilnr, vilket måste finnas registrerat i Förbundskortet.

Observera formatet måste vara 46707777777 om mobilnumret är 0707777777 för att sms-tjänsten skall
fungera. Formatet för mobilnummer får alltså inte innehålla mellanslag, eller bindestreck, utan endast en textsträng med
siffror.

Meddelande: registrera ditt meddelande. Obs, max antal tecken är 160.

Mottagare: Sök fram de mottagare du vill nå via sökdialogen, välj mottagare genom att klicka i kryssrutan, och klicka
på knappen "Lägg till förkryssade mottagare".  Mottagarna visas nu i mottagarlistan. Kontrollera att mottagarens mobilnr
är i korrekt format.

Skicka sms: Klicka på knappen "Skicka"

Extra filtermöjlighet för Klubbkontakter:
När Mottagarlista skapas, finns i BAS-F möjlighet att välja att inkludera Båtklubbarnas kontaktuppgifter i utskicket.
1. Använd de sökfält som är intressanta för framtagande av önskade mottagare.
2. Aktivera flaggan Inkludera båtklubbas mobilnr
3. Sökresultat för mottagarlista innehåller nu även Båtklubbars mobilnr.

SMS Resultat

För att kontrollera resultatet:

1. Välj menyvalet Sms/Skickade sms

2. Granska utskicket, genom att välja det från listan över utskick

3. I mottagarlistan presenteras en kolumn för Status. För levererade sms, är status = "ok"

Följande felkoder genereras vid utskick

0 Delivered to gateway
1 Gateway login failed Check your account ID and key
2 Invalid message content Check your message
3 Invalid phone number format Check the number
4 Insufficient funds Add credits to your account and try again
10 Received by the gateway Ongoing delivery
11 Delayed delivery Ongoing delivery
12 Delayed delivery cancelled The delivery was canceled
21 Delivered to the GSM network Ongoing delivery
22 Delivered to the phone Delivery confirmed
30 Insufficient funds Add credits to your account and try again
41 Invalid message content Check your message
42 Internal error Delivery failed
43 Delivery failed Delivery failed
50 General delivery error Delivery failed
51 Delivery to GSM network failed Delivery failed
52 Delivery to phone failed Delivery failed
100 Insufficient credits Add credits to your account and try again
101 Wrong account credentials Check your account ID and key
110 Parameter error There was a problem with the call – check

Kostnad för SMS:saldo

Kostnad för SMS: Saldo Öppna Sms/Saldo för att kontrollera klubbens SMS kostnader. SBU debiterar denna kostnad
årligen till samtliga Förbund som utnyttjat SMS tjänsten.
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BAS Filhantering

BAS Dokument/Filhantering

I menyvalet Filer kan du ladda upp klubbens bilder och dokument. Den uppladdade filen kan knytas till en enskild
medlem, till en sektion eller listas som  klubbdokument.

Ladda upp fil
När du startar rutinen via menyvalet Filer, presenteras följande dialog, där du klickar på knappen "Lägg till fil" för att
ladda upp en ny fil

Här kan följande information anges:

Typ av fil. Kan lämnas tomt.Används för kategorisering och sökning av filer. Olika typer registreras via

Grunddata/Övriga inställningar.

Sektioner. Kan lämnas tomt. Används för distribution av fil till en grupp medlemmar (inloggad medlem ser länk till
fil, via knapp Filer i medlemskort). Lämnas fältet tomt, hanteras filen som Klubbdokument, och distribueras alltså

inte till någon medlem.

Kort beskrivning. Kan lämnas tomt. Används för att beskrivning av filen.

Klubbens filer
Tag fram lista över klubbens filer via Menyval Fil:

Kolumnen "Medlem" visar om en fil är knuten till en enskild medlem. Är den tom, är det en generell fil uppladdad för
klubben.

För att ladda ned filen, klicka på respektive rad.
För att radera en fil, klicka på knappen "Radera".
För att redigera en fil, klicka på knappen "Redigera".

Medlemmens filer
Medlemmens filer listas via medlemskortets knapp "Filer" - siffran visar antalet lagrade filer:

Klicka på länken "Hantera medlemmens filer" för att direkt navigera till rutin för att ladda upp/redigera eller radera
filerna. Det är alltså i den rutinen du kan ladda upp filer kopplade till den enskilda medlemmen.

När du hanterar filerna via denna knapp, är filerna direkt kopplade till just den medlemmen (till skillnad för menyvalet
Filer - där filerna lagras för hela klubben, eller distribueras via sektion).

Inloggad medlem kan se alla de filer som finns uppladdade i det egna medlemskortets flik för Filer.

Inloggade medlemmar med uppladdade filer, ser följande på startsidan:
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BAS Instruktioner

Välkommen till BAS för din båtklubb

Din båtklubb har valt att använda medlemssystemet BAS.
Du har fått ett användarkonto från klubbadministratören som du loggat in med för att hamna på den här sidan. Här kan
du se uppgifter om din status i klubben, men också anmäla dig till schemalagda aktiviteter eller anmäla ändringar - t ex
ny båt. 

Boka pass

Om din klubb har aktiva schema kan du se och boka in dig på sådant via länken “Boka pass” i snabblänkarna.
Hittar du inte länken “Boka pass” så har klubben inte publicerat något schema.

Vid frågor kring detta - kontakta den ansvarige i klubben (t ex bevakningsansvarig om det är ett “vaktschema” du
förväntar dig att hitta).

Längre ned på “Min sida”, under rubriken “Bokade pass på [din klubb]”, ser du om du bokat in dig på ett eller flera
schemapass.

Ett schema kan t ex vara ett bevakningsschema för bevakning i hamnen, men det kan vara vilken aktivitet som helst som
är bunden till datum och tid.
Ett dygn kan delas upp i flera pass omfattande korta eller långa tidsperioder.

Mina fakturor

Här kan du se dina fakturor hos klubben och betalstatusen för dem. Du kan även hämta en kopia (PDF) t ex för utskrift.

Mina köer

Står du i kö hos klubben ser du detta här. 

En kö kan vara för vad som helst, men den vanligaste är kö till båtplats. 

Ändra mina kontaktuppgifter

Vill du ändra i dina kontaktuppgifter eller båtuppgifter (de uppgifter du ser på “Min sida”) öppnar du länken “Ändra mina
uppgifter”. Här kan du ändra kontakt- och båtdata men även lägga till ny båt. Åtgärden ändrar inte registeruppgifterna
direkt, klubbadministratören ska granska och godkänna ändringarna innan de går in.
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Bas Rapport: Använd urval

BAS-K Rapport: återanvänd urval

I följande BAS-K Rutiner finns möjlighet att använda det urval som finns lagrad i en BAS Rapport:
1) Medlemmar/Sök medlem
2) E-post/Nytt meddelande
3) Sms/Nytt meddelande
4) Schema/Administrera schema/Registrera bokning

Använd rapportens urval i andra BAS-K rutiner :

Här kan du alltså istället för att använda de sökparametrar som finns tillgängliga i rutinen, välja en rapport och direkt utnyttja den
rapportens lagrade filter för begränsat urval. Notera dock att det endast är rapportens filter som används - inte rapportens
kolumner som valts för att lista resultatet. Det är fortfarande rutinens kolumner som presenteras.
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BAS Release 2016-10-19

Nyheter  i BAS Release 2016-10-19

En ny Bas Release publiceras 2016-10-19 och innehåller följande nyheter och förbättringar

1. Kö: externa anmälningar
Körutinen för externa anmälningar har förbättrats och byggts ut. Se avsnitt "Nyheter i Körutinen" nedan för en utförligare
beskrivning!

2. Epost - signatur
Utökad funktionalitet för att registrera egna signaturer i E-postmeddelanden som genereras via BAS. Signaturer
registreras via Grunddata/Avsändarinställnignar

3. Datumstämpel för påminnelser i Reskontra.
Ny presentation över påminnelsehistoriken för en avi. Datum stämplas för varje påminnelse som visas i en lista. Det går
numera även att registrera en påminnelse-kommentar i avin.

4. Behörighet för Bas-B (Besiktning)
Nu är behörighetsstrukturen justerad för BAS-B. 

5. Ny behörighetsnivå: läs
Läs avsnittet 3.2 Behörighet: Dela ut till medlemmar i klubben  för en beskrivning.

6. Utökad information för Dubletter
Ny medlem: den dialog som presenterar eventuella dubbletter för en ny medlem är utökad med mer information.

Nyheter i Kö-rutinen

Release med datum 2016-10-19 innehåller viss vidareutveckling av Kö-rutinen, framförallt för att förbättra dialogen vid
registrering i köer via externa länkar.

Dialog för inställning av extern kö har förändrats:

1) Administratör måste kryssa i alternativet "Visa i extern köanmälan" för att länken skall vara öppen. Ett felmeddelande
visas för besökare om länk används utan att denna kryssruta är markerad
2) "Länk till anmälan" är den länk som båtklubben kan publicera på externa sidor.
3) Bekräftelsetext: denna text skall numera vara tom/eller beskriva kort en bekräftelse för just denna kö. En allmän
bekräftelse registreras numera via Grunddata/Inställningar kö/Bekräftelsetext.

Extern kö: Inloggning
En ny inloggningsrutin har skapats för besökare till externa köanmälningar. Innan en besökare kan fortsätta med en
registrering, måste ett inloggningskonto registreras.
Endast ett konto per E-postadress kan registreras (inloggningsuppgifter skickas till den angivna e-postadressen). 
Notera att ett inloggningskonto registrerat för Köanmälan inte kan jämställas med det inloggningskonto till BAS som
registreras via BAS-M.

Inloggade via konton för externa köanmälningar kan se egna aktiva köanmälningar samt redigera information och ta
bort köanmälningar som ännu inte godkänts av klubben.

Som du ser på bilden ovan, kan klubben numera även registrera en egen introduktionstext för Inloggningsfönstret. Denna
text redigeras via Grunddata/Inställningar Kö. Finns ingen text registerad, lämnas avsnittet tomt.
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Ps, för användare som redan är inloggade med ett BAS konto, presenteras ingen inloggningsdialog, utan köanmälan
presenteras direkt och anmälan knyts till befintligt BAS konto.

Nya sökfilter
Nu finns fler sökfilter tillgängliga för administratören i rutinen för Kö/Klubbens köer/Deltagarlista.

Nya klubbspecifika kryssalternativ .
Via Grunddata/Inställningar kö, kan administratören välja att registrera klubbspecifika kryssalternativ för de externa
köanmälningarna (Kryssalternativ extern köanmälan). Det går även att ange om minst ett kryssalternativ skall vara
obligatoriskt eller inte.
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Bas Release 2018 - 3

BAS Release 2018-3 - nyheter

Nyheter i BAS, release 2018-3 publicerad 2018-12-19

1. Möjlighet att registrera delägare till båt.  Klicka här för beskrivning.

2. Mobilanpassad BAS. Klicka här för beskrivning.

3. Importera deltagarlista till Sektion. Klicka här för beskrivning.

4. Inloggade medlemmar kan nu ta ut en rapport över registrerade personuppgifter. Länk Rapport:mina uppgifter på

BAS startsida - snabblänkar. Personuppgifter, samt information i Medlemskortets "Kommentar"-fält presenteras.

5. Bas-K/Avtal och dokumentmall.  Klicka här för beskrivning.

6. Ny betalmetod för Swish-betalning. Klubbkort - ett av fax-nr fälten utnyttjas nu för Swish. Ny inställning via

Grunddata/Avisering - om Swishnr skall visas i aviernas sidfot.  Klicka här för beskrivning.

7. Schema: alternativ för att presentera medlemmars kontaktuppgifter för medlemmar vid bokning av pass.

Klicka här för beskrivning.

8. Nya fält för Föräkringsnr och Försäkringsbolag i dialog för uppdatering av båtuppgifter från Medlem

9. BAS Support: Klicka här för beskrivning över vad som är nytt.

10. BAS Schema: nu finns möjlighet för medlemmar att registrera kommentarer även för pass som är genomförda (dvs
där datum passerat dagens datum). Kommentaren kan redigeras direkt via Startsidan - där medlemmens pass
listas:

Klicka på länk för att redigera kommentar. Pass som passerat dagens datum markeras i grått.

11. Schema/3. Rapport- Nu listas även scheman med passerat datum, för att lättare ta fram rapporter på

deltagande/genomförda pass etc.
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BAS Release 2018-1

 BAS Release 2018-1 - beskrivning

Bas Release 2018-1 är nu publicerad. Följande nyheter ingår i releasen:

(för vidare instruktioner, följa länk till manual som presenteras via ikonen   i rutinen.)

1 Avisering. Förbättrad funktionalitet för framtagande av Bokföringsunderlag via aviseringar. 
I listan över aviseringarna visas vilka aviseringar som bokförts och vilka som återstår.
Vid varje rad med återstående bokföringsorder skall visas en bockruta för att kunna skapa en gemensam
bokföringsorder. 

2 Ekonomi Deposition. Depositionsavgifter kopplade till utlåning.
Om en medlem har flera utlånade nycklar med samma dep.avgift debiteras depositionen per utlånat objekt. Om endast
en deposition per medlem skall registreras, utnyttja periodiciteten "Engångsavgift" istället för "ST".

3 Körutin. Bl.a. följande förbättringar:

Klubbspecifika extrafält för externa köanmälningar

Nytt beräknat fält för könr

Förbättrad dialog för hantering av dubbletter (medlemmar som redan finns registrerade i BAS)

Nya länkar för köanmälningar via BAS Startsida för medlemmar

Funktionalitet för att uppdatera medlemmens Båtkort via en köanmälan (intern köanmälan) och tvärtom

Ny flagga i ködeltagare som ännu inte är BAS medlemmar: Avi via e-post

För detaljer - läs manualens avsnitt om 7.4 Kö - nyheter i Release 2018-1.

4 Nya filter i "Avancerat filter".
Nytt filter för "saknar avgift" och vallista för klubbens avgifter i filter BAS-K/Medlemmar.

5 Till Excel. Inga sammanslagna kolumner skall längre förekomma i de rapporter som tar fram i Excel.

6 Extra medlems-och båt-fält.
Förbättrad logik så att ordning i grunddata-inställningar inte påverkar presentationen.

7 Båtkort.
Möjlighet finns nu att koppla avgifter direkt till medlemmens båt

8 E-post.
Fölt E-post(2) i medlemskortet, inkluderas i samtliga utskick som sker via Avisering/Påminnelser och meddelanden via
E-post rutinen (E-post/Nytt meddelande)

9 Schema.
I Schema-rutinen finne en hel del nyheter.

Det går nu att radera äldre scheman även om de har bokningar knutna till sig. 

Ett schema kan granskas via Kalendervy istället för Lista

Det går nu att ange egen text på sms/epost-bekräftelser och påminnelser

Det går nu att välja att notis till Admin (epostadress) skickas då medlem bokar/bokar av ett pass

Utökad rapportering, för framtagning av tex grupp med vaktplikt som ännu inte bokat pass. Nytt menyval
Schema/Rapport där man väljer schema (alla registrerad scheman i Admin, sorterat på datum), och avancerat
filter. Det går att markera alla medlemmar i sökresultatet och sätta om pass är genomfört/Ej genomfört. Det går

även att spara sökresultatet som en sektion för vidare hantering (koppla avgifter, skicka e-postmeddelanden...)

Möjlighet att spärra ett schema för en viss grupp. Det finns nu ett urval via schemaadmin - inkludera endast dessa
sektioner/Exkludera dessa sektioner. I detta urval  går det även att via kryssruta välja: Exkludera medlemmar med

skuld i Reskontra

Obokningsbara pass: Nu går det även att lägga till tidpunkt för obokningsbara pass.

Ny kryssruta i Admin schema: "Välj båt vid bokning". Dvs. om medlem som skall registreras i passet har flera båtar
måste val i lista göras, annars stämplas båtid för den båt medlemmen har registrerad vid bokningstillfället. Om båt
raderas från medlem som har bokningar med båt, sker kontrollfråga om båtinformation skall raderas i bokningen.

För Scheman med båtflagga aktiverad kommer båtuppgifter ut i Excelrapport / PDF fil.

Klubbspecifika Extrafält för Schema, Registreras via Grunddata, aktiveras i varje schema - dvs i Admin för varje
schema anger man vilka extrafält som skall vara aktiva (eller inga). Finns aktiva fält, kan medlem/admin registrera
info i dessa vid bokning+ information visas i lista + i excel. I listor finns knapp för att granska info om information

finns lagrad (p.g.a. utrymmesbrist).

Nu går det att inkludera klubbspecifika fält även i den externa köanmälan

I Admin av schema, går det att välja ur lista information från Medlemskort och Båtkort som skall presenteras i
schema-listan. Listan är fördefinierad: Mobilnr 1, Mobilnr 2, Epostadress, Ett urval av båtfält. Lösning är att utnyttja

kommentarsfält i Båtkortet för information till Schema

Ny knapp för Admin i Lista: Exportera till PDF, listar schemat i pdf, inklusive extra-information för snyggare utskrift

till hamnkaptener mfl.

Länk till manual:

8.7 BAS-K Schema: Nyheter i BAS Release
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10 Ny Rapportrutin.

Nytt menyval i BAS-K Rapporter: 1) Klubbens filter 2) Klubbens rapporter                 

1) Klubbens filter.               

Visar lista på lagrade filter som klubben genererat tidigare. Klicka på ett filter i raden för att redigera filter Klubben skall
kunna spara olika filter-uppsättningar.

När en eller flera filter lagrats, kan man börja komponera rapporter.

2) Klubbens rapporter                              

Visar lista på tidigare registrerade rapporter, där varje rad i listan är klickbar för att redigera rapporten. Olika inställningar
skall/kan göras för en rapport; filter, vilka kolumner som skall presenteras, distribution av rapporten till valda
medlemmar/sektioner, visa resultat via excel eller pdf (med vissa redigerbara inställningar för pdf, såsom bredd på
kolumnen, orientation...)

För en mer ingående beskrivning av denna rutin, läs  manual-avsnitt i BAS-Manual.
Länk till manual:

17 BAS Rapporter

11 Uppdateringar direkt i lista
Det finns nu stöd för att uppdatera Båtar och Förvaringsplatser direkt i lista för att förenkla mass-uppdateringar.

Uppdatera båtar via Medlemmar/Uppdatera båtar via lista.
Uppdatera förvaring via Förvaring/Uppdatera sommarplatser via lista och Uppdatera vinterplatser via lista

Länk till manual:

4.10 Båtar: uppdatera via lista

5.11 Förvaring: Uppdatera via lista

12 E-postmeddelande i avisering och påminnelser
Texten i e-postmeddelandet kan nu formatteras.

13 Uppdatering från medlemmar.
Listan har justerats, för att lättare få en överblick över vad som finns registrerat i BAS och vad medlemmen uppdaterat.
Det går numera även att styra om medlemmar skall få registrera uppdateringar eller inte.
Nytt kryssalternativ finns via Grunddata/Övriga inställningar:
Tillåt registrering av uppdateringar
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BAS Release 2018-2

BAS Release 2018-2 - nyheter

Nyheter i BAS-K, publicerade 2018-08-30

1. Dokumenthantering. Ny rutin för att ladda upp filer. instruktioner: BAS Filhantering

2. Varvsföreningar : Nyheter för varvsföreningar

3. Inloggade medlemmar: nu lagras samtliga inloggningar för medlemmar i en klubb. Inloggningar listas via
Grunddata/Transaktionslogg och kan lättast tas fram via filter Rutin: Inloggning

4. Ny rutin för import av artiklar till Utlåning via Excel. Importera lista för utlåning

5. Uppdatering i BAS Rapport. Om kolumn för "Schema" anges i rapporten, samt ett urval för vilket schema det gäller,
så läggs även information om datum och pass in i rapporten. Rapporten sorteras då via kolumnerna Schema och
Pass.

BAS Release 2018-2: 2 - publicerat 2018-09-14

1. Ny rutin för bevakning av kö-anmälningar registrerade av klubbens medlemmar. Läs mer här

2. Integration av BAS-M funktioner till BAS-K. Läs mer här

3. Nytt filter i Sektion - koppla medlem: Båttyp - för att skapa sektioner för medlemmars olika båttyper.

4. Avisering och Påminnelser: Avi via e-post. Via rutinen Förhandsgranska, presenteras nu en informationstext om

medlemmen saknar E-postadress i medlemskortet.

5. Förbundsadministratörer kan hantera båtklubbar inom förbundet i BAS-M genom startsidans menyval
Båtklubbar/Sök båtklubb. Sök fram båtklubb, så öppnas den i BAS-M.

BAS Release 2018-3:  - ännu ej publicerat

1. Möjlighet att registrera Delägarskap till båt. Läs mer här
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BAS Release 2018-2 Varvsföreningar

BAS Release 2018-2 - varvsföreningar.

1. Medlems om genereras för varvsförening skall tilldelas kortare medlemsnr. 2 utfyllnadsnollor har nu tagits bort

2. Ny rutin har skapats för underhåll av medlemmar och båtar mellan klubb och varvsförening. Om klubben är
markerad som Varvsförening i klubbkortet, presenteras nytt menyval i BAS-K/Medlemmar: "Varvsfören.
medlemsuppgifter". Instruktioner för den nya rutinen: Varvsföreningar avvikelser medlemslistor

3. När medlem eller båt raderas i klubb eller varv skall den endast försvinna där den raderas. Det är nu löst så
att koppling till medlemssektion för varv försvinner endast i den bas-k klubb där medlemmen raderas.

4. När kopplingssektionen tas bort i en klubb försvinner nu inte medlem/båt i klubb eller varv.

5.  Sommar/vinterplatser: listan för ”Placering” definieras numera per klubb via Grunddata/Båtar

6. Möjlighet till kopiering av komplett sommarområde/platser till komplett vinterområde/platser o vice versa finns nu
via Förvaring/Vinterområde samt Förvaring/Sommarområde. Se den nya expanderbara sektionen "Avancerat:
kopiera platser" som visas när man tar upp en detaljbild för ett område:

Välj ett sommarområde eller ett vinterområde, och klicka på knappen "Kopiera" på motsvarande rad. Områdets

samtliga platser kopieras nu som nya platser till det område du öppnat för redigering.
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BAS Release 2019.1

BAS Release 2019-1

Bas Release 2019-1 har publicerats 5 juli 2019. Nedan listas release-innehåll:

1. BAS Start för medlem: En tydligare lista presenteras över de rutiner en inloggad medlem har tillgång till via
Startsidan. En separat länk presenteras för varje klubb medlemmen har tillgång till.
Om inloggad medlem har Admin-behörighet (18), visas länken i formatet "BAS-K: Klubbnamn". Om medlemmen
endast har tillgång till matrikel, visas länk i formatet "Matrikel: Klubbnamn". Bas-F länk visas för

Förbundsadministratörer.

2. BAS Startsida för klubbadminsitratör:

Ny länk: Min sida (Medlem) . Länk till BAS Startsida med samma vy som inloggad medlem utan behörighet.

3. BAS-K/Klubb/Inloggningskonton. Specialtecken filtreras bort då användarnamn genereras.

4. BAS-K/Klubb/Inloggningskonton. Tidigare bugg är nu åtgärdar, och konton kan genereras utan problem.

5. BAS-K, Sortering i listor: numerisk data sorteras numeriskt där kolumn är klickbar för sortering.

6. BAS - Min sida: Blankett för granskning av avi är samma som inställning via klubbens Grunddata/Avisering

7. Avsändarnamn vid e-postutskick för avisering. Numera enhetligt - alltid klubbens namn som registreras som

avsändarnamn.

8. Ny Sms funktion i BAS-F. Samma funktionalitet som Sms funktion i BAS-K

9. BAS-K/Depositioner: Vid nedskrivning registreras nu en ny avi-rad, likt kreditering, i reskontran. 

10. Utlåning: Förkommen nyckel , register över förkomna nycklar raderas inte längre då en medlem raderas. 

11. BAS-K medlem: Inträdesdatum sätts default till dagens datum.

12. BAS Medlem - Familj: Ny knapp för att radera familjemedlem från BAS. Tidigare fanns endast Raderaknapp för att
koppla bort en familjemedlem från en familj. Nu finns knapp för att radera familjemedlem direkt från

medlemsregister.

13. BAS-K medlem: Ny kontroll för medlemmar som är medlem i fler klubbar: endast BAS Support/BAS Coach kan
uppdatera en medlems namn ett dygn efter registrering av medlemskort. Denna kontroll finns numer för att
säkerställa att ingen båtklubb "återanvänder" medlemskort genom att byta namn och adress, för medlemmar som
är medlemmar i andra båtklubbar. Finns behov av att ändra namn, registrera ett ärende i BAS Support, så får ni

hjälp.

14. Grunddata/Båt: möjlighet att ändra benämning och listinnehåll till fält för Motortyp och Drivmedel.

15. Utökad funktionalitet för rutinen Inloggad medlem - Ändra mina uppgifter. Klubbarna kan numera själva styra över

vilken information som klubbens medlemmar kan rapportera. Klicka här för mer info.

16. Utskick/Statusrapport: möjlighet att skicka sms till utskick med felstatus. Klicka här för mer info.

17. Registrering av SIE-filer. Anpassningar har skett för SIE-fil som genereras. Nu anpassat för inläsning till Speedledger,

VISMA och Fortnox.

18. BAS Support: när ett ärende registreras i BAS Support, finns nu möjlighet att temporärt tilldela adminbehörighet till

er klubb, för tilldelad utredare av ärendet (BAS Coach).  Klicka här för mer info.

19. BAS Support: möjlighet att spara ett ärende som Utkast.

Funktionalitet för extra behörighetsnivå (gäller endast inloggad med behörighet BAS Coach):

1. Ny behörighet för BAS Support: BAS Coach. Mer om denna nyhet här.

2. Nytt verktyg för Releaseplanering (tillgängligt endast för BAS Coach) Mer om denna nyhet här.

3. Medlem, Sammanslagning av en dubblett: Även BAS Coach skall ha möjlighet till sammanslagning av dubbletter via
meny på BAS Startsida: Medlemmar/Medlem sammanslagning. Ny logg för dessa transaktioner: BAS

Start/Medlemmar/Logg Sammanslagning
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BAS Release 2019.1 Körutin

BAS Release 2019-1 - kompl Körutin

Nedan listas uppdateringar i Kö-rutiner enligt beställning av BAS Release 2019-1 planering.

1. Extern kö-anmälan: Nytt är att  inloggningskonto nu registreras som BAS inloggning, dvs samma inloggningskonto
används oberoende av om inloggad är BAS medlem eller inte.Underlättar för användare som konverteras från
extern köanmälan till BAS medlem. (just nu är inloggning via Extern köanmälan inte samma rutin som inloggning till

BAS = skapar onödigt strul och är ej användarvänligt). 

2. Extern kö-anmälan.  Nytt fält för Fabrikat. 

3. Deltagarlista för kö: Nytt fält för Fast Könummer. Kompletterar det könummer som BAS beräknar utifrån Ködatum.

Fast könummer är ett redigerbart fält som listas i Deltagarlista för Kö samt i genererad Excel-fil för kö-deltagare.

4. Dölj fält för anmälningar: Nu döljs fält både för interna och externa medlemmars anmälningar.

5. Externa ködeltagare registreras nu i databasen med info för BAS Medlemskort. Dessa filtreras dock bort från
samtliga rutiner fram till att admin väljer att registrera dem som BAS medlem. Denna ändring gör att konvertering
av Externa anmälan till Intern blir betydligt smidigare tekniskt, och underlättar just inloggning, radering av medlem,

Olika kö-anmälningar till olika klubbar et c. Risk för dubblett minskar.

6. Avsändare bekräftelse kö-anmälan: Många klubbar (och framför allt den som ställer sig i en kö) upplever det som
förvirrande att avsändare av bekräftelsemail = BAS Support istället för klubben. Nu är detta justerat - det är

klubbens e-post som registreras som avsändare.

7. Deltagarlista - Excel: Numeriska kolumner listas nu som numeriska i listan.
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BAS Release 2019.1 Schema

BAS Release 2019-1 - kompl Schema

Nedan listas uppdateringar i schema-rutiner enligt beställning av BAS Release 2019-1 planering.

1: Ändra datum i pågående schema
Det går nu att ändra datum för ett schema som innehåller bokningar (tidigare låst).
Ny panel visas i Admin-rutinen för schema: 

Default visas nuvarande datum. Välj de nya datumen som skall gälla och klicka på Förhandsgranska resultat.

Förhandsgranska resultat gör inga ändringar i databasen, utan presenterar endast eventuella bokningar som kommer att
raderas om datumintervallet ändras (dvs existerande bokningar utanför intervallet).

Då knappen aktiveras, visas en ny knapp "Uppdatera datum" som genomför uppdateringen.

2. Filter för Endast lediga pass

Nytt filter för inloggade medlemmar som skall boka pass:

Valt filter lagras för medlemmens samtliga besök i rutinen - oberoende av schema. 

3. Schema - obokningsbara pass

Administratörer kan nu direkt i rutinen för Granska Schema, markera en eller flera pass och markera dem som Ej
bokningsbara - låsta för inloggade medlemmar:

Initialt är knapp "Spara pass som ej bokningsbart" dold. När första kryssboxen markeras, visas knappen.

Markera den/de rader som skall låsas, och klicka på knappen "Spara pass som ej bokningsbart" . Markerade pass blir nu
låsta för inloggade medlemmar. De registreras alltid som "Visa i schema".

4. Schema Admin - intervall för obokningsbara pass

Rutinen har flyttats ned till sektionen "Avancerat utökade inställningar".
Det går numera att redigera ett befintligt intervall - via knapp för Redigera (penna). 
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5. Aktiva scheman - obokningsbart pass

Administratör kan nu direkt i listan kryssa i ett/flera pass som obokningsbara
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BAS Release 2019-1.2

Publicerad 6:e november 2019. Nedan listas release-innehåll.

Ändringar i rutinen Schema:

1. Det går numera att redigera datum för pågående scheman.

2. Inloggade medlemmar via mobila enheter - ny länk för att boka pass

3. Nytt filter för medlemmar: Visa endast lediga pass

4. Admin kan direkt i ett schema klicka i att ett bokningsbar tillfälle för att markera det som obokningsbart

5. Admin Schema: "Obokningsbara pass" har flyttats ned till "Avancerat utökade inställningar", möjlighet finns nu att

redigera ett obokningsbart intervall.

6. Medlemmar som tilldelats admin-behörighet till Schema via Grunddata/Behörighet, kan numera göra ändringar i

bokningar även för passerade datum.

7. Admin Schema: Utökat med 2 påminnelsedatum för ett schema: Påminnelse 1: X antal dagar för bokat pass,

Påminnelse 2: X antal dagar för bokat pass

Instruktioner för BAS Release 2019-1.2  Schemarutin hittar du här

Ändringar i rutinen Kö:

Externa anmälningar. Nu är inloggning för BAS och extern kö densamma. Ködeltagare behöver alltså inte byta inloggning
då de blir medlemmar i en klubb. För användare som är medlemmar i en klubb, och står på kö till en annan klubb,
presenteras anmälningar till andra klubbars medlemsköer nu på BAS Startsida.

Utöka flagga för publicering till 2 st,  1) Publicera för extern anmälan 2) Publicera för inloggade medlemmar

Extern kö-anmälan: Nytt är att  inloggningskonto nu registreras som BAS inloggning, dvs samma inloggningskonto
används oberoende av om inloggad är BAS medlem eller inte.Underlättar för användare som konverteras från extern
köanmälan till BAS medlem. (I tidigare releaser var inloggning via Extern köanmälan inte samma rutin som inloggning till
BAS = ej användarvänligt). 

Extern kö-anmälan.  Nytt fält för Fabrikat. 

Deltagarlista för kö: Nytt fält för Fast Könummer. Kompletterar det könummer som BAS beräknar utifrån Ködatum. Fast
könummer är ett redigerbart fält som listas i Deltagarlista för Kö samt i genererad Excel-fil för kö-deltagare.

Dölj fält för anmälningar: Nu döljs fält både för interna och externa medlemmars anmälningar.

Externa ködeltagare registreras nu i databasen med info för BAS Medlemskort. Dessa filtreras dock bort från samtliga
rutiner fram till att admin väljer att registrera dem som BAS medlem. Denna ändring gör att konvertering av Externa
anmälan till Intern blir betydligt smidigare tekniskt, och underlättar just inloggning, radering av medlem, Olika kö-
anmälningar till olika klubbar et c. Risk för dubblett minskar.

Avsändare bekräftelse kö-anmälan: Många klubbar (och framför allt den som ställer sig i en kö) upplever det som
förvirrande att avsändare av bekräftelsemail = BAS Support istället för klubben. Nu är detta justerat - det är klubbens
e-post som registreras som avsändare.

Nytt i Övriga rutiner:

BAS Startsida. Inloggade medlemmar ser nu en lista över samtliga kö-anmälningar, även registrerade kö-anmälningar till
båtklubbar de ännu inte är medlemmar i. Länk till extern kö-anmälan aktiv.

Deltagarlista - Excel: Numeriska kolumner listas nu som numeriska i listan.

Övrigt: Då BAS-K öppnas, presenteras nu initialt rutin för Medlemmar och inte Klubbkortet.
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BAS Release 2020.1

Nyheter i BAS Release publicerad 2020.09.08
Bas Release publicerad 2020.09.08 innehåller följande nyheter och förbättringar

1: Kreditering av avier

När en kredit registreras, finns nu nytt fält för att ange Kredit datum (till höger om vallista för Ny avitext för

kreditavi)

I samtliga avi-genereringar för kreditering, har vi nu lagt till referens till ursprungsavi, Kreditavins nr samt

kreditdatum

2: BAS Rapport

2 st nya kolumner vid Rapporttyp: Övriga medlemsuppgifter.

Personnr (inkl 4 sista siffrorna)

Födelsedatum

Notera att Personnr listas endast i resultatet om alternativet "Visa hela personnr" aktiverats via Klubbkortet.

Nytt i Bas rapport - Begränsa urval:
1) Kunna Inkludera  en/flera båtsektioner
2) Kunna Exkludera en/ flera båtsektioner
3) Kunna välja flera scheman. Då flera scheman väljs, är det val som väljs via Pass giltigt för samtliga valda scheman.

3: SIE Filer
Nya filnamn för SIE-filer baserat på rutin:
BAS-K SIE Avi ÅÅMMDD.se
BAS-K SIE Kred ÅÅMMDD.se
BAS-K SIE Inbet ÅÅMMDD.se

4: Registrera bokningar via Schema - Administrera
Nya urval finns då Admin skall registrera bokningar via rutinen Administrera Schema:  Inkludera/Exkludera båtsektioner
för att filtrera fram medlemmar.

Registrera ny bokning: Samtliga familjemedlemmar har nu möjlighet att  välja annan
familjemedlem för bokningen.

5: Medlemmar/Uppdatera medlemsuppgifter och båtuppgifter
Ändringar i gränssnitt för att förenkla jämförelse mellan uppdaterade uppgifter och befintliga uppgifter. Fält med nya
uppgifter markeras med röd ledtext.

6: Förfallodatum för faktura

1) Nytt fält i Reskontra, som visas för samtliga obetalade avier: Pausa t.o.mmed separat spara knapp för just det fältet.
2) fältets datum, används  i kontroll för Påminnelsegenerering - dvs finns ett datum registrerat, används det som
Förfallodatum fram tills datumet passerat.
3) Ny kolumn i flik Aviserat i medlemskort, visar Påminnes ej tom.
4) Fältets datum styr även om en avi i Billecta pausas eller inte.

7: Bas-F mottagare av faktura
Specificerad mottagare av faktura används nu även i Påminnelserutinen.
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Följande nyheter har publicerats i BAS Release 4.1

Bas Releasa 4.1 publiceras 2016-08-05 och innehåller följande nyheter och förbättringar

Ekonomi/Rapport - öppnade pdf:er
Nu exkludera de avier som inte skickats som pdf-länk samt status för Skickat/Öppnat kan filtreras.

Sök Medlem (BAS-K och BAS-M)
Vid sökning av ett telefonnummer var man tidigare tvungen att ange exakt nummer enligt registrerat i register. Tex med
eller utan bindestreck, mellanslag etc. Systemet genomför nu en "intelligentare" matchning.

BAS-K Grunddata Avisering
Registrera Avsändande emailadress för följande rutiner:
Avsändare avier och påminnelser
Avsändare kontogenerering
Avsändare inbjudan avi per epost
Mottagare av faktura från Båtförbund
Avsändare mail och sms
Avsändare påminnelse schema mail och sms

BAS-K Matrikel/Registerutdrag
Nu finn Utökat filter till både matrikel och Registerutdrag

BAS-K Köavgifter
Det går nu att specificera medlemsspecifika tidsintervaller, belopp, rabatter även på kömedlemmar som inte är
medlemmer i klubben. Inställningar görs via deltagarlistan för en avgift, via ikon för grön penna, som öppnar en dialog för
att ändra de kopplade inställningarna för just den medlemmen. Även avgftsfliken på bas-k medlem uppdaterad.

BAS-K Sök Medlem/ Aviserat
Nu visas även återbetalda depositioner.

BAS-K Ekonomi/Depositioner
Nu visas totalsumma - på samma sätt som i Reskontra

Ekonomi/Rapport avgifter
Momskolumn presenteras nu både i lista och  i genererad excelfil.

BAS-K Utlåning
Förbättrad sökdialog. 

BAS-K Schema - bekräftelse
Nu presenteras även start och sluttid för schemabokningen i påminnelsen via e-post.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

168 of 199 15/03/2021, 17:43



BAS Release publicerad 2020-02-21

BAS Release publicerad 2020-02-21
Nedan listas release-innehåll:

Klubbens funktionärslista - obligatoriska funktioner.
Nu sker en kontroll. Samtliga båtklubbar skall ha exakt 1 st funktionär för följande poster:

1. Ordförande
2. Kassör
3. Sekreterare
4. BAS Ansvarig

Det går inte att komma vidare i BAS-K förrän följande funktionärslistor är korrekta.
Länk till rutinen Funktion för klubben visas i dialogen.

Reskontra: Påminnes
I detaljbild för en faktura - Kryssruta för att aktivera/avaktivera om en avi skall ingå i kommande Påminnelse-genereringar
eller inte.

Ekonomi/Avgift
Flagga "Visa ID på avirad" finns nu i rutinen Ekonomi/Avgift.
Om en avisering gäller ett utlånat objekt och flaggan är aktiverad - visas nu ID för objektet på avin.

BAS Rapport:

Om rapporten innehåller medlemsnr, eller medlemmens namn, så går det att spara deltagarlistan i en sektion. När du valt
rapporttyp och kolumner (där medlemsnr/namn finns valt), klicka på Förhandsgranska eller Spara: En ny knapp
presenteras "Spara i ny sektion". 

Knappen registrerar en ny sektion med deltagarlistan. Namn för sektionen blir "Rapport: " + rapportens namn.

Funktionärslista BAS-F och BAS-K

Följande funktioner är numera obligatoriska: Ordförande, Kassör, Sekreterare (samt BAS Ansvarig för BAS-K).

Bas Ansvarig är en ny funktion som introduceras i den nya releasen. Samtliga klubbar måste ha exakt en funktionär i
listan för att kunna köra BAS-K. Om listan är felaktig, presenteras ett meddelande om åtgärdskrav då användare går in i
BAS-F resp. BAS-K:

Nytt för releasen är även att det numera finns en deltagarlista vid registrering av Funktion, för att underlätta redigering

av funktionärslistan. I rutinen markeras de funktioner som kräver åtgärd:
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Rutin: Schema/Administrera
1) Ny knapp för att kopiera ett schema - inklusive inställningar inom "Avancerat: utökade inställningar".

2) Nya kryssalternativ för att inkludera i påminnelse som skickas via E-post och Sms vilka andra klubbmedlemmar som är
anmälda samma pass:

Motsvarande kryssruta finns för SMS dialog 

3) Ny funktion för att kopiera schema
Samtliga inställningar, inklusive inställningar i "Avancerat: utökade inställningar" kopieras. Inga bokningar kopieras.

Rutin: Köanmälningar
Nu kan admin registrera vilka extrafält för kö som skall vara obligatoriska.
Aktiveras via Grunddata/Inställningar kö:

Rutin: Kö
1) Nu kan admin registrera att personnr är obligatoriskt för externa köanmälningar.
Aktiveras via ny flagga Personnr obligatoriskt i kö-rutinen:
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2) Filtrerade urval i deltagarlista -  till excel
Nu visar excelfilen samma sökresultat som sök-knappen.

3) Personnr.
Ny flagga i kö-rutinen: Personnr obligatoriskt. Aktiveras den, så måste kö-anmälan för ej medlemmar innehålla både
födelsedatum samt 4 sista siffrorna.
4) Nu går det att registrera vilka kö-fält som skall vara obligatoriska vid kö-anmälan.
Grunddata/Inställningar kö:
Ny kryssruta för respektive fält för att aktivera om fältet är obligatoriskt
5) Önskar sommarplats, Önskar vinterplats, samt båda extra prio-fälten finns nu med i excelfil som tas ut via
Medlemsansökningar.  Prio-fälten översätts om annan benämning finns registrerad i Grunddata

Ekonomi-Rapport Avgifter:
Kontoinformation presenteras nu i Excelfil: Intäktskonton, Fordringskonton samt Depositionskonton.

Medlem/Sök medlem/Medlemskort - koppla avgift:

Det går nu att koppla flera avgifter samtidigt.

Medlem/Sök medlem:

Även sökparametrar via Utökat filter lagras för inloggad medlem. T.ex vid val av filter "Medlemstyp - ej medlem", ligger

filter kvar då en medlem raderas.

Medlem/Sök medlem/Flik båt:

Möjlighet att registrera samt koppla Båt-sektioner till en båt. Till båtsektionen går det även att koppla avgifter.

Motsvarande funktionalitet som Medlems-sektioner:

1) Registrera Båtsektioner via Grunddata/Båtsektioner

2) Koppla båtar till sektionerna

3) Öppna Schema/Rapport och välj Schema, Status för bokningen, samt nytt urval under Utökat filter för BåtSektion.

Schema/3.Rapport:

Möjlighet att markera enstaka från sökresultat för att uppdatera status på Genomförd/Ej Genomförd.

Medlemmars ändringsförslag
Ändra i valbara fält för medlem. Visade extrafält syns nu med ledtext och inte som tex "Extrafält 1"

Medlemskort: Flagga Visas ej på internet

Markeras flaggan "visas ej på internet", så listas inte medlemmen i den matrikel som inloggade medlemmar - utan annan

behörighet - kan öppna.

Inloggad medlem: Min sida
Nu presenteras även medlemmens båtplatser till höger om "mina båtar"

BAS Startsida för admin samt inloggad medlem
Klubb i lista skall alltid starta/visa den klubb man senast var inne i (för de medlemmar som tillhör fler klubbar)

BAS Rapport

1) Numera finns två knappar - en för förhandsgranska och en för spara.

2) Ny kolumn för ålder finns.

3)  typ: Övriga medlemsuppgifter - ny kolumn: "Inloggningskonto" Visar medlemmens inloggningsnamn.

4)  Begränsa urval: två nya fält: E-post och E-faktura (kolumn längst till höger)

Grunddata/Transaktionslogg

 Om en medlem är med i fler klubbar, kommer övriga klubbars transaktionsloggar innehålla en post med info "uppdaterad

från annan klubb" för de uppdateringar som sker i medlemskortet.

Grunddata/behörighet: Medlemsrutin 
Ny möjlighet i listan för Medlemsrutin att kryssa i alternativet "Uppdatering" för att dela ut behörighet för 
1) Information om medlemmars uppdatering
2) Godkännande/förkastande av ändring

Möjlighet att tilldela behörighet för Filhantering
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Rapport "ej öppnade avier"
Nytt filter för datumintervall - Aviserat.
Default visas senaste 16 månaderna.

QR-kod på faktura

Nu presenteras QR kod på fakturorna. 

BUGGFIXAR:

1) Nyregistrering till extern köanmälan. Fel då inloggningskonto skapats utan anmälan - har nu åtgärdats

2) Lista med även interna köanmälaningar via extern köanmälan är nu åtgärdad.

3) Problem med uppdatering av lösenord via köanmälan är nu åtgärdat.
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BAS Service Release 2019-01-23

BAS Service Release (2019-01-23)

Följande har åtgärdats med senaste servicereleasen:

1) Bugg i Medlemskort för uppdatering av kontouppgifter

2) Ny länk i Medlemskortets flik: Utlånat. ID är länk direkt in till utlåningsregister

3) Schema - registrera bokningar: Det går nu att manuellt skicka ut bekräftelser efter att samtliga bokningar registrerats.
För instruktioner klicka här
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BAS Support

BAS Support

Sök bland befintliga supportärenden.
När sökning sker via Ärendenr, tar BAS inte hänsyn till valda status-filter. Ärende som matchar id presenteras.

Notera att filter för status markerade med * (Publicerad*, Avfärdas* och Avslutade*) exkluderas ur sökresultat om inte
status specifikt valts i listan. Dvs om sökning sker med filter för Titel/Beskrivning/Utredare m.fl. kommer BAS inte att lista
ärenden med status markerade med *.

För att söka fram ett avslutat ärende med hjälp av tex Titel, välj status Avslutade.
Filter -alla aktiva- söker endast inom de ärenden som inte har status Publicerad*, Avfärdas* och Avslutade*

Spara ett ärende som Utkast

När du registrerar ett nytt ärende, finns två alternativ för att spara: "Skicka ärende" och "Spara som utkast". Om du väljer
Spara som utkast, är det endast du som författare som ser ärendet i listan över dina supportärenden.

BAS Supporten tar endast emot ett ärende när du valt knappen "Skicka ärende".

Öppna klubbens BAS-K för Support
Ärendets författare kan välja att temporärt dela ut behörighet till den klubb författaren står som Båtklubbsadministratör
till. 
Tillhör författaren fler klubbar, är det viktigt att välja ur listan Gäller klubb vilken klubb ärendet det gäller:

När flaggan "Öppna klubbens BAS-K för Bas Support" aktiveras, ser BAS Coach en länk till klubbens BAS-K för
administration. Länken är endast aktiv så länge flaggan är aktiv, eller så länge ärendet inte är avslutat.

Övriga Supportinställningar:

Support – detaljbild: Gäller Rutin

Lista med samtliga menyval i BAS-K och BAS-F (Bas-F visas endast för behörighet till modulen).
Rutiner för BAS-C registreras inom BAS Övrigt.

Support – detaljbild: Lägg till rutin
Kategorisering genom fritext.
BAS Coacher har behörighet att registrera egna list-värden för Gäller Rutin. Fritext val finns tillgängliga så länge ärenden

registrerade med listvalet varken är markerade som Avslutade eller Avfärdade.

2: Support – detaljbild: fält Gäller Klubb

Baserat på val av BAS-K / BAS-F i fält Gäller Rutin, publiceras anpassad lista – dvs vid val av BAS-F, listas medlemmens
kopplade Förbund, vid val av BAS-K listas kopplade klubbar – vid val av BAS Övrigt, listas samtliga.

BAS Coach ser samtliga Förbund/Klubbar för att enkelt kunna registrera andra medlemmars ärenden.
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BAS Support - för Bas Coach

BAS Support - instruktioner till BAS Coach.

Rutinerna som beskrivs nedan gäller endast användare med behörighetsnivå 89 Bas Coach. Ställs in via medlemskortets
flik: Konto / Behörighet. Notera att Behörighetsnivå 89 har full behörighet i rutinen för BAS Support.

E-postlista för mottagare

Möjlighet finns att registrera en e-postlista för mottagare av notis när nytt ärende registreras.

Öppna länk för vidare instruktioner: Support mottagarinställningar

BAS Coacher ser numera samtliga registrerade Supportärenden.

För att underlätta bevakning av Supportlistan, finns följande information i listan över öppna ärenden:

Kolumn Typ : vid registrering av ett ärende anges vilken typ det gäller. 3 st alternativ finns: Användarfråga, Felanmälan,

Önskemål.

Kolumn Antal svar:  visar antalet registrerade svar 

Kolumnen efter antal svar visar texten väntar på svar om inget svar finns registrerat eller om det sista registrerade

svaret är registrerat av den person som registrerat ärendet = svar behövs från Support.

Kolumn Senast svarat av: visar vem som senast svarat.

För kolumnerna Registrerat av, Typ och Senast svarat av finns möjlighet att filtrera resultatlistan:

Statusfilter

Då status i sökfönster ändras, laddas sökresultatet automatiskt om till valt status. Även ev. sökparametrar tas med i

sökningen.

Nya rutiner för BAS Coach:

Nytt flöde vid registrering av ärende.

1) Ärende registreras av inloggad medlem. Status sätts automatiskt till "Nytt". Mail med notis om nytt ärende skickas till

registrerade mottagare. (Support inställningar)

2) Bas Coach öppnar ärende och registrerar ett svar. Automatiskt sätts status till "Pågående" och fältet "Nuvarande

utredare" i ärendet stämplas med namn på inloggad Bas Coach.

3) Om en BAS Coach tagit emot ett ärende, men vill skicka vidare till andra inom BAS Support, finns möjlighet att

antingen Nollställa utredare, då markeras ärendet som nytt igen och samtliga BAS Coacher ser det i listan, eller välja en

ny utredare från listan över BAS Coacher. När knappen "Spara ny utredare" används, skickas ett mail till vald utredare.

För BAS Coach visas följande inställningar för ett ärende: 

Klassificering: fält för klassificering fungerar endast som information. Ingen logik finns knuten till den.

Status: Om status markeras som Avslutat eller Komplettering önskas, skickas information via e-post till författaren.
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Publicera i användarforum: Flagga för att kontrollera vilka ärenden som publiceras i Användarforum för inloggade

medlemmar.

Nuvarande utredare: information om den BAS Coach som äger frågan för närvarande.

För BAS Coach visas följande snabblänkar:

Nytt svar - Registrera ett nytt svar till valt ärende

Avsluta ärende - Markera ärende som avslutat. (epostmeddelande skickas till ärendets författare)

Tilldela ny utredare - Nuvarande utredare nollställs, och status sätts till Nytt eller till vald utredare.

E-postmeddelande skickas till vald utredare.

BAS Releaseplan - lista över samtliga ärenden som markerats som "Önskemål".

Inställningar Support - Mottagare/Avsändare - läs mer i separat avsnitt här. 

Öppna klubbens BAS-K för  BAS Support

Ärendets författare kan välja att temporärt dela ut behörighet till den klubb författaren står som Båtklubbsadministratör

till.

Tillhör författaren fler klubbar, väljs ur lista vilken klubb det gäller:

När flaggan "Öppna klubbens BAS-K för Bas Support" aktiveras, ser BAS Coach en länk till klubbens BAS-K för

administration. Länken är endast aktiv så länge flaggan är aktiv, eller så länge ärendet inte är avslutat.

Länken visas enligt nedan:

Transaktionslogg BAS Releaseplan

Verktyg för att filtrera och se om nya Testrapporter registrerats senaste dagarna – eller om nya Testinstruktioner

registrerats = det finns nytt att testa.

Länk via Hjälpmenyn: Aktivitetslogg Support - öppnas i ny flik i Webbläsare.

Listar Ärende-Id, Titel, BAS Coach, Datum, Typ (Prioritering, Specifikation, Testinstruktion, Testrapport)

Kan filtreras via Datumintervall, Ärende-id, Bas Coach, och Typ.
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BAS-F

BAS-F

BAS-F står för BAS Förbundsadministration. Rutinen nyttjas för samtliga förbundsadministratörer (behörighetsnivå 19

Båtförbund - Administratör) 
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Direktavisering av avgifter för Båtförvaring

Information om Direktavisering (uppdaterad 2017-05-18)

Just nu är möjligheten att direktavisera avgifter för båtförvaring avaktiverad.

Avisering av båtförvaring sker nu endast via Ekonomi/Avisering. Skall endast en/ett mindre urval medlemmar aviseras,
använd funktionen för Urval.

Läs gärna igenom följande avsnitt i manualen: 9.3 Avisering där avgifternas periodiciteter och Urval i en avisering
beskrivs.

 Direktavisering av båtplatser kommer åter att finnas tillgängligt i nästa BAS Release, som pulbliceras 13 e juni 2017.
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Importera deltagarlista till Sektion

Importera medlemmar till sektion

Möjlighet finns att importera en deltagarlista till en befintlig sektion.

Import sker via dialog för att ladda upp en Excelfil (endast format .xls tillåtet).
Excelfilen skall innehålla en kolumn för Medlemsnr. Första raden läses aldrig in, då första raden är vikt åt kolumntitel. 

Befintlig deltagarlista påverkas inte. Om ett medlemsnr i excel-filen saknas för klubben, läses medlemmen inte in.
Inga dubbletter registreras, finns en medlem redan i deltagarlistan läses den inte in från filen.

För att registrera en import, öppna Grunddata/Sektion, och välj den sektion du vill importera till. Följande dialog
presenteras:
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Inbetalning via Swish

Hantera betalningar via Swish

Betalmetod Swish finns nu valbart i BAS-K Reskontra, i rutin för registrering av inbetalning:

Innan betalsätt för Swish används, kontrollera att kontoplanen är uppdaterad i Grunddata/kontoplan - konto för
Swishbetalning finns i listan över Inbetalningskonton.

Visa swish-konto på avier
Klubben kan välja att visa/dölja swish-kontouppgifter på avier som presenteras via Std-utskriften. Swishnr presenteras då
i avins sidfot. 
Styrs via Grunddata/Avisering - flagga: Visa swishnr på avi
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Introduktionstexter i Schema

Introduktionstexter till Schema (publiceras i BAS Release 2017-06-27)

I rutinen "Schema/2. Administrera" går det att registrera informationstexter knutna till varje Schema.

Lämna respektive fält tomt om ingen text skall visas.

1) För att presentera en kort text, registrera din text i fält för "Kort introduktionstext". Denna text visas direkt i
schemat, se beskrivning längre ned.
2) Du kan även presentera en utförligare text i nytt fönster. Börja med att registrera vad länken skall innehålla för text,
samt hela texten via fältet 
3) När du är klar, klicka på knappen "Spara texter".

Texterna visas enligt följande för de medlemmar som loggar in för att boka ett pass:
1: Kort introduktionstext
2: Länk till nytt fönster med längre text.
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Mobilanpassad BAS

Mobilanpassad BAS för inloggade medlemmar

[Rutinen ingår i BAS Relase 2018-3]

En mobilanpassad BAS-version presenteras när medlemmar loggar in via mobil enhet.
Den mobilanpassade versionen visar utvalda delar av BAS-K, samtliga i läs-läge.
Observera att mobilversionen endast presenteras om flagga "E-matrikel" är aktiverad i båtklubbens kort (Bas-K/Klubb
/Klubbkort).

Följande menyval finns tillgängliga via mobila gränssnittet:

Medlemmar - startsida. Här kan medlemmen söka och granska medlemmars kontakt och båtuppgifter.

Hamn - Lista och detaljer över klubbens hamnplatser. 

Vinterområde- Lista och detaljer över klubbens vinterområden. 

Rapporter - Lista över de rapporter som distribuerats till Medlemmen.

Full Basversion - Länk till BAS Startsida för medlem.

Skärmavbilder:
Steg 1  - Logga in:

Steg 2: BAS-K Start - Medlemmar
Meny visas i höger hörn. Sök medlem, eller klicka på medlemsrad för att granska detalj.
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Nyheter i BAS Release 2017-06-27

Nyheter i BAS Release 2017-06-27

En ny Bas Release publiceras 2017-06-27 och innehåller följande nyheter och förbättringar

1. OCR rutin för inläsning
Rutinen för inläsning av OCR filer från bank är förbättrad. Läs gärna uppdaterade instruktioner i BAS Manualen: 9.14 OCR
- inläsning av fil

2. Anpassningar av Avi-blanketter
Ny rad för att Skanna betaluppgifter via mobil har lagts in på Standardblanketten. Den ser ut enligt nedan: 

3. OCR blankett för Bankgiro: 
Ny avi-blankett kan väljas via Grunddata/Avisering Aviblankett: "Bankgiro OCR komplett blankett". Använd detta alternativ
för utskrift av kompletta BG blanketter på vitt papper.

4. Påminnelse: inkludera originalavi
Tidigare inkluderades medlemmens oreglerade avier endast i rutinen för Påminnelser via e-post. Nu inkluderas de
oreglerade avierna även via de påminnelser som skrivs ut.

5. Schema: påminnelse via sms
Nu inkluderas även tidpunkten för passet i den påminnelse som skickas till medlemmen via sms.

6. Direktaviering
Direktavisering för Båtförvaring är åter aktiverat. Det går numera även att ställa in datumintervall för de avgifter som är
kopplade till båtförvaringen.

7. Båtklubbsloggo
Ny kontroll på att fil för båtklubbslogga inte registreras som dubblett – dvs kan återanvändas av andra klubbar

8. Externa köanmälningar
Vid registrering av externa kö-anmälningar får administratören nu en varning om den nyregistrerade kö-medlemmen
redan finns registrerad i andra klubbars kö-register. Matchning sker via Förnamn, Efternamn, och Postnr.

9. Bokföringsorder för Direktavisering
Datumstämpel och användare visas nu.

10. Informationsfält i Schema
I rutinen "Schema/2. Administrera" går det nu att registrera informationstexter knutna till varje Schema. Läs instruktioner
i BAS Manualens:  Schema: instruktionstexter

11. kreditering: Avitext

Vid en kreditering går det nu att välja en ny Avitext.

12. Utlåning

Ny möjlighet att importera till register för Utlånat

13. E-post: statusrapport skickat

Ny kolumn med Medlemsnr som även är en länk till ny sida med BAS-K Medlemskort.
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Nytt i BAS 2020-04-16

Nyheter i BAS publicerade 2020-04-16

Följande nyheter har publicerats i BAS:

Ködeltagare
I detaljbild för kö-deltagaren presenteras nu information om de fakturor som finns registrerade i Reskontra, även
betalstatus.

Båtklubbs c/o adress
I faktura i standardformat visas nu även klubbens c/o adress.

Medlemmar/ Ej medlem (raderas)
Ny möjlighet att välja en/flera/alla medlemmar i listan och radera valda poster.

Transaktionslogg för Schema
Ny logg då medlem/admin bokar av ett schema. Information om bokat pass inkluderas.
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Nytt i BAS 202-03-20

BAS Release publicerad 2020-03-20

Följande nyheter har publicerats i BAS:

BAS E-post:
Som ett led i att minska risken att e-post  från BAS hamnar i mottagarens skräpkorg används numera alltid en fast
avsändaradress, den adress ni anger som avsändare i BAS kommer med automatik registreras som svarsadress (Reply-
to). Den avsändaradress som används nu blir noreply@app.batunionen.com.

Samtidigt tar vi bort möjligheten att i e-postmeddelanden ange en egen rubrik/text då ni skickar avier från BAS.
Varför gör vi denna begränsning?
Spam filter är känsliga för vissa ord och formuleringar i e-postmeddelandet. Därför använder vi numera en fast rubrik och
text då e-post med avier och påminnelser skickas från BAS  (på själva avin har ni som tidigare möjlighet att ange ett eget
meddelande)

Risken att e-post från BAS hamnar i skräpkorgen kvarstår emellertid, använd därför gärna SMS funktionen som ett
komplement för att t.ex. påminna obetald faktura. Kom även ihåg att utnyttja rutinen Ekonomi/Rapport - öppnade pdf:er -
där ni bl.a. kan få en lista över de medlemmar som ännu ej öppnat en faktura - och som således möjligtvis inte erhållit
e-postmeddelandet.

Ny hantering av Ej medlem
När en medlem markeras som “Ej medlem” så skall händelsen tidsstämplas i ett eget fält för avregistrerat datum: Ej
medlem datum som visas under inträdesdatum i medlemskortet.

Befintliga “Ej medlem” poster ges Ej medlem datum = Senast uppdaterat för respektive post.

Ny rutin: Ej medlemmar (raderas)
Nytt menyval i menyn för Medlemmar: Ej medlemmar (raderas) visas en lista med medlemmar markerade som just Ej
medlem. Listans rader kan markeras individuellt och raderna kan raderas som grupp. Listan innehåller namn, medlems-nr
och Ej medlem datum samt info om hinder mot radering. Sorteras (förinställt) stigande efter datum. I övrigt sorterbart per
kolumn.

Flagga: avi via e-post
Tidigare var flaggan initialt inte aktiverad. From nya releasen sätts Avi via e-post i medlemskortet automatiskt till aktiv för
Ny medlem. Detta gäller även vid import av medlemmar.

Vid avisering (gäller även i BAS-C och BAS-F) sätts utskicken alltid initialt till Avi via e-post.

Kontroll av förfallodatum vid avisering
I avisering och påminnelse-generering, så kontrollerar nu BAS att Förfallodatum inte kan registreras med tidigare datum
än aviserat datum.

Kontroll av Aviseringsdatum då Billecta är aktiverat
Kontroll för att aviseringsdatum ej skall registreras i framtiden. Kontroll sker endast för klubbar med Billecta aktiverat, då
Billecta inte godkänner sådana inställningar.

Bokföringsorder - Lista transaktioner
Möjlighet att lista transaktioner saknades tidigare för viss typ av Bokföringsorder. Nu finns möjligheten i samtliga BF-
ordrar i BAS-K.
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Schema - begränsningar

Schema - begränsning

Max antal bokningsbara tillfällen som kan listas i ett schema är 900 st. De bokningstillfällen som skall listas i schemat
efter detta antal, kommer inte att visas. Dvs, BAS sorterar på datum och tidpunkt stigande, när 900 st tillfällen lästs in, så
stängs inläsningen. Senare datum kommer inte att listas.  Begränsningen gäller både när schema presenteras via lista
som via  kalender.

Följande bör åtgärdas om meddelandet nedan visas:

[Varning] Antal bokningsbara tillfällen i schemat överskrider 900 st, vilket är max antal för ett schema.
Bokningsbara pass efter det antalet kommer inte att visas i schemat.

1) Radera ett pass
2) Minska antal för "Max antal per pass"
3) Dela upp schemat i två/flera olika datumintervall - tex om du har ett schema som löper över ett helt år, bör du dela
upp det halvårsvis.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

186 of 199 15/03/2021, 17:43



Schema - skicka bekräftelser

Bekräftelse via sms/E-post
Du kan välja att avvakta med utskick av bekräftelser tills samtliga bokningar är registrerade. Underlag för senarelagda
e-post/sms bekräftelser skapas endast då bokningarna registreras via knappen "Reg bokning". 
För att avvakta med utskick av bekräftelser :
1) Säkerställ att kryssalternativen nedan är avbockade:

2) Genomför bokningen.
3) Öppna schemat i Admin-läge via knappen "Tillbaka" - om det finns bokningar registrerade utan att bekräftelser skickats, visas det
nu i detaljbilden för schemat.
Epost:

Sms:

Klicka på respektive knapp "Skicka bekräftelse" för att manuellt skicka bekräftelser.

Vill du innan utskick granska mottagarlistan, kan du öppna schemat och granska kolumnen längst till höger. Där presenteras en ikon
(kuvert) för de bokningar som berörs av knappen "skicka bekräftelse":

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

187 of 199 15/03/2021, 17:43



Schema/Administrera Avancerat: Visa extrainfo i listor

Visa kontaktuppgift till medlem vid bokat pass

I rutinen Schema/2. Administrera, finns möjlighet att anpassa vad som visas för en inloggad medlem vid bokning av pass.

I dialog för Schema/Administrera Avancerat: Utökade inställningar ges möjlighet att välja ur lista information från Medlemskort
och Båtkort som skall presenteras i schemat. Listan är fördefinierad: Mobilnr 1, Mobilnr 2, Epost-adress, Ett urval av
båtfält - mfl. Samtliga uppgifter gäller endast de medlemmar som loggar in med administrationsbehörighet.

Följande fält presenteras dock även i dialog för klubbens medlemmar som saknar behörighet, dvs medlemmar som skall
boka in sig på pass:

Telefon hem

Telefon arb

Mobilnr

E-postadress 1

E-postadress 2

Admin kan välja ett eller flera av fälten ovan, för att styra vilken information som medlemmen skall se.

Firefox https://bas.batunionen.se/Wiki/PrintAll

188 of 199 15/03/2021, 17:43



Schema: Rapport

Rapport för Schema

Via menyval Schema/3. Rapport ges möjlighet till rapportering av ett schema.
Rapporten är främst tänkt för framtagning och uppföljning av t.ex. grupp med vaktplikt som ännu inte bokat pass. 

Via rapporten går det att markera en/flera/alla medlemmar i sökresultatet och markera om ett pass är genomfört/Ej
genomfört. Det går även att spara sökresultatet som en sektion för vidare hantering (koppla avgifter, skicka
e-postmeddelanden et.c.)

När du startar rutinen visas följande dialog:

Du väljer
1) Schema
2) Pass - Lämnar tomt om samtliga pass skall ingå, eller väljer ett specifikt pass
3) Status - Genomfört/Ej genomfört/Bokat/Ej bokat
Under utökat filter kan du filtrera fram de medlemmar som skall ingå i rapporten. 
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Support - mottarlista e-post

BAS Support - mottagarinställningar

Supportärenden delas in i tre typer: Användarfrågor/Felanmälan/Önskemål.

Vid registrering av ett nytt ärende presenteras följande val:

För varje typ går det att skapa en mottagarlista för notis då nytt ärende är registrerat. Detta för att utvalda användare

skall ha möjlighet att lättare bevaka supporten.

För att hantera mottagarlistan, öppna rutinen Hjälp/Support och klicka på knappen Support inställningar. Endast

inloggade användare med behörighet 99 (Administratör) eller 90 (Support) har tillgång till knappen.

Följande dialog presenteras:

Här finns alltså möjlighet att registrera nya mottagare (e-postadress) samt radera befintliga.

Säkerställ att det endast är giltiga e-postadresser som registreras.
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Uppdatera rapportdata

Uppdatera rapportdata

För att förbättra prestanda och svarstider, lagras klubbens all rapportunderlag i en separat rapporttabell.
Säkerställ alltså att du har senaste versionen av er klubbs register innan du fortsätter med urval i rapporten. 
Klicka på knappen "Uppdatera rapportdata",  rutinen kan ta några minuter, låt systemet jobba klart.
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Utlåning: importera utlånad lista

Importera lista för utlåning

[Rutinen har uppdaterats via BAS Relase 2018-2, avsnitt nedan gäller den nya releasen.]

I menyvalet Utlåning/2. Admin artikel finns nu rutin för import av utlånade objekt till artikeln via Excelfil.
För att påbörja en import, säkerställ att du har en Excelfil i rätt format. 

Specifikation Importfil Excel

1) Tag fram en excelfil med rubrikrad och följande kolumner i rätt ordningsföljd **:

Medlemsnr (motsvarar medlemmens medlnr i BAS)

[Tom kolumn] (Medlemmens namn i Axbase fil - se notis nedan om importfilens format.)

ID (Fältet ID i en artikel för utlåning. Om artikel med samma ID redan finns registrerat, uppdateras uppgifterna

till det ID:et, annars skapas en ny).

[Tom kolumn]

Regdatum, matchar Utlånat datum 

Spärrdatum, om raden innehåller ett datum, markeras objektet som Spärrad

Anmärkning (fritext)

Avg1 * (avgift som skall kopplas via importen - namn måste matcha exakt unik avgift i BAS)

Avg2 *(Det går att registrera upp till 2 avgifter till en artikel. Ange namn avgift, om 2 avgifter skall kopplas  via

importen - namn måste matcha exakt unik avgift i BAS)

* Kolumner för Avgifter i importfilen är inte obligatoriska. Om en avgift inkluderas i en eller flera rader i importfilen,
kommer motsvarande ID i BAS-K att få den avgiften kopplad till sig.

Koppla avgifter
Det finns ytterligare ett alternativ för att koppla avgifter vid en import. I importrutinen finns följande fält för val av
avgifter:

Vid val av avgifter via dessa två vallistor, kommer avgifterna att kopplas till samtliga poster i Utlåningsregistret enligt
det val som görs via listan "Koppla valda avgifter till".

Alla poster
Förvalt är alternativet "Alla poster" , vilket innebär att vid import, kommer samtliga poster i registret (även poster som
inte inkluderas i importen) kopplas till avgiften.

Import: alla poster
Om valet Import: alla poster görs, kommer endast de poster som ingår i importen att få avgiften kopplad till sig.

Import: endast medlemsposter
Om detta val görs, kommer endast de importrader som markeras som utlånad till medlem att få avgiften kopplad till sig.

Notera att kolumnerna Avg1 och Avg 2 i importfilen, kan alltså användas för att ställa in enskilda avgiftskopplingar på
objektnivå. 

**Varför just dessa kolumner? 

Den vanligaste källan för import är Axbase (uppskattningsvis 80-90 % av klubbarnas nyckelsystem). Axbase producerar
exelfil med de kolumner vi beskriver ovan.

När du har en fil för import, öppna den artikel som skall importeras till via listan i "Utlåning/Admin artiklar".
Följande dialog presenteras:

Välj den fil du skapat och starta importen. 
En resultatlista presenteras där eventuella felmeddelanden visas. 
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Här kan du välja att ångra importen om du vill göra justeringar i filen, eller Slutför import om importen skall
genomföras.
Notera att om du väljer "Slutför import" för en fil som innehåller Felmeddelanden, kommer samtliga rader med
felmeddelanden ignoreras.

Objekt som redan existerar i registret:
Om ett Objekt (match på Id) redan finns i registret, uppdateras dess uppgifter.
Är objektet markerat som utlånat via importen, så stämplas det direkt som utlånat till den nya medlemmen (efter att den
tidigare medlemmen kopplats ifrån).

 Löpande import – komplettering - (befintliga poster raderas inte) 

Om kryssrutan för "Löpande import" kryssas i, uppdateras befintligt register. Om den inte är aktiverad, rensar BAS
befintligt register för artikeltypen, innan importen startas.
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Utskick/Statusrapport skickat: skicka sms

Rutin Utskick/Statusrapport skickat - möjlighet att skicka sms  (bas release 2019.1)

Möjlighet finns nu att skicka sms till valda medlemmar i lista vars e-post inte skickats iväg.

Rutinen ser ut enligt följande:

I kolumn längst till höger presenteras en kryssruta för samtliga resultat i listan med status "fel - ej skickat". Kryssa i de

rader vars medlemmar du vill skicka sms till. För att kryssa i samtliga i listan, klicka på kryssruta i kolumnens titel. 

När önskade rader är markerade, klicka på knappen "Skicka sms", så kommer sms rutinen att registrera ett utkast, med
valda mottagare i mottagarlistan. Notera att BAS automatiskt rensar bort de medlemmar som saknar mobilnr.
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Vanliga frågor och svar

Fråga 1
Svar

Fråga 2
Svar

Fråga 3
Svar

Fråga 4
Svar
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Varvsföreningar

BAS Varvsföreningar

Varvsföreningar är sammanslutningar av klubbar som gemensamt vinterförvarar klubbmedlemmarnas båtar.

I varvsföreningen finns behov av överblick och möjlighet att direkt kunna kommunicera med klubbmedlemmarna. 

Funktionaliteten i varvsföreningen gäller naturligtvis även för andra typer av samordnad verksamhet, t ex där flera

klubbar delar hamnområde.

BAS-K ger nu möjlighet att "spegla" de ingående klubbarnas grundinformation om medlemmar och båtar. Varvs-

föreningen kan därmed arrangera schemaaktiviteter som vaktgång, upptagning och sjösättning, distribuera e-post och

sms till de ingående klubbmedlemmarna och hantera förteckningar över upplagda båtar. Samtliga BAS-K-funktioner är

tillämpliga även på varvsföreningen (fakturering, utlåning etc) och till varvsföreningen kan även kopplas egna

medlemmar.

Ingående klubbmedlemmars data kan redigeras såväl i "hemma"-klubben som i varvsföreningen (speglade data) medan

medlemsbåtarna underhålls i "hemma"-klubben. De senare importeras inför varje ny säsong medan nya och utgående

medlemmar registreras i de ingående klubbarna för att sedan kunna underhållas i båda systemen.  

För att en klubb skall hanteras som en varvsförening skall alternativ "Varvsförening" vara ikryssad i BAS Klubbkort:

Den användare som skall hantera Varvsföreningen på er klubb, behöver ha Behörighet "41 - Administrera
varvsförening" som tilldelas via BAS-M Medlemskortets Behörighetsrutin.

Koppla medlemmar från BAS-K Klubb in till en Varvsförening.
För att registrera nya medlemmar från en klubb in till en varvsförening, gör enligt följande:
1) Öppna BAS-K för den klubb som medlemmarna skall hämtas från
2) Välj menyvalet Grunddata/Sektioner
3) Registrera en ny sektion
4) Kryssa i alternativet "Medlemsdata för Varvsförening", så presenteras en ny vallista för val av Varvsförening som
medlemsdata skall knytas till:

Listan innehåller samtliga klubbar i BAS som har markerats som Varvsförening i klubbkortet.

Då val av Varvsförening gjorts, genereras ett automatiskt namn på sektionen bestående av ledigt löpnummer som för
Varvsföreningens löpnummergenerering samt vilken förening det handlar om. I exemplet ovan blir namnet på
sektionen: Medlemsdata 100 för BAS Demo Varvsfören.

Samtidigt som den nya sektionen registreras, registreras en "mottagar"-sektion i Varvsöreningen med motsvarande
benämning: Medlemsdata 100 från [namn på huvudklubb]

Registrera medlemmar i Varvsföreningen

För att registrera en medlem i Varvsföreningen, öppna Bas-K Klubbens sektion du registrerat enligt exemplet ovan,
Medlemsdata 100 för BAS Demo Varvsfören, och koppla en medlem/flera medlemmar enligt samma förfarande som du

kopplar medlemmar till en vanlig sektion. För varje medlem som kopplas till sektionen, registreras en spegling av
medlemmen (data i medlemskortet) och dess båt(-ar) i Varvsföreningen.
Notera att medlemmar som redan kopplats till en varvsförening listas inte bland sökresultatet i dialogen för att koppla en
medlem.

När medlemmen är kopplad till sektionen finns den tillgänglig som medlem i Varvsföreningen.

Inför en kopiering från Huvudklubb till Varvsförening, kopierar BAS följande listor i Grunddata/Båtar från Huvudklubb till
Varvsförening:
* Båttyp
* Skrovmaterial
* Försäkringsbolag
* Sjöräddningsorganisationer

Varje medlem i Varvsföreningen får samma medlemsnr som i Huvudklubben, men prefix i form av löpnummer. Prefixet
beräknas i serier om 100 med start på 100. Första sektionen för en Varvsförening får alltså prefix 100, andra sektionen
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200 etc.

Radera medlemmar från Varvsföreningen
För att radera en medlem har du två alternativ:
1) Radera medlemmen från BAS-K Klubbens sektion  "Medlemsdata 100 för BAS Demo Varvsfören." - då uppdateras
medlemsregistret i Varvsföreningen. Medlem med all dess BAS-K information raderas från Varvsföreningen.
2) Öppna BAS-K för varvsföreningen och radera medlemmen via knappen""Radera" i medlemskortet. Medlemmen och all
dess BAS-K Information raderas. Medlemmen kopplas nu automatiskt bort från huvudklubbens sektion Medlemsdata 100
för BAS Demo Varvsfören.

Varvsförening: sektion med medlemsdata från Huvudklubb
När en sektion för  Medlemsdata registreras i Huvudklubben, registreras automatiskt samma sektion i Varvsföreningen.
Här kan klubbarna alltså följa deltagarlistor, vilka medlemmar som är kopplade till olika varvsföreningar. I
Varvsföreningens sektion för Medlemsdata går det inte att modifiera deltagarlistan. Detta görs endast via Huvudklubbens
sektion. Det går däremot att registrera avgifter knutna till sektionen.
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Varvsföreningar avvikelser medlemslistor

BAS Varvsföreningar: kontrollera avvikelser mellan klubb och varvsförening.

En ny funktion har skapats för att underlätta underhållet av medlemmar och dess båtar för varvsföreningarna. En lista

kan skapas där BAS jämför registerhåll i en varvsförening och dess ursprungsklubb. För att starta funktionen behöver du

befinna dig i BAS-K för varvsföreningen. 

1. Börja med att öppna den sektion som skapar medlemsdata för varvsföreningen via Grunddata/Sektioner.

2. En länk "Granska medlemmar i klubb" presenteras - klicka på den för att öppna en ny sida för rapporten.

3. En ny flik öppnas i din webbläsare med en lista över de medlemmar som ingår i sektionen:

För att bearbeta listorna finns följande filter:

Sektion Urval av medlemsdata via lista över de sektioner som finns registrerade med medlemsdata från klubb.

Urval: Välj --alla--, --Avvikelse båtar-- för en lista med endast de båtar som inte är registrerade med samma

information, -- avvikelse medlemmar-- för en lista över de medlemmar som saknas.

Det går även att filtrera på  förnamn / efternamn

Funktionalitet för att påverka listornas innehåll.

Knappen "Uppdatera båtlista från klubb" tömmer sektionens hela båtregister i varvsföreningen, och hämtar en kopia av
båtregistret från Huvudklubben.

För att uppdatera enstaka båtar, kan du för att radera en båt i varvsföreningen klicka på  knappen   i listan.

Du kan även uppdatera en specifik båt i varvsföreningen, enligt följande exempel:

Markera via kryssrutan den båt i huvudklubben som du vill hämta information ifrån :

och klicka på ikonen   för att den båt som listas på den raden skall ärva data.
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Årsrapport

BAS-F Årsrapport

Årsrapporten ligger till grund för förbundens debitering av årliga avgiften. 

Klubbarna har tid på sig tom 31 januari att göra justeringar av de siffror som finns under BAS-M/Årsrapport. Där redovisas
de siffror som framräknats av BAS per 1 januari varje år. 
Dessa siffror kan klubben justera. Det är viktigt att klubben då sätter värde (även 0) på samtliga justerbara fält (så att
matematiken hänger ihop). 

Efter 31 januari är justeringsmöjligheten stängd för klubbarna. Förbundets funktionärer kommer åt att göra justeringen
genom BAS-F. 
Förbundet kan justera tom 29/2. Därefter stängs även den möjligheten (eftersom man då tar fram röstlängdssiffrorna hos
SBU).

ALLA som har funktionärsbehörighet i ett förbund kan tom 29/2 göra justering av klubbens siffror. Det gör man genom att
man under BAS-F/Rapporter/Rapporterad Statistik klickar på den klubb som skall justeras. 
För justering av en klubbs siffror:

Sök upp klubben och klicka på klubbens rad i listan. Då kommer man in i BAS-M/Årsrapport. Glöm inte att vid ändring av
antal ange värden i SAMTLIGA ANTALS-FÄLT! 
Man kan även välja fliken Klubbdata och ändra adresser, mailadress och båtantal eller fliken Medlemmar och ändra
funktioner i klubben. Stäng BAS-M-bilden när ändringar är gjorda.

Se till att justeringar genomförs före 29/2 så att ni hinner rätta till uppenbara felaktigheter innan fakturorna/avierna sänds
ut! 
EFTER 29/2 GÅR DET INTE ATT GÖRA NÅGRA SOM HELST ÄNDRINGAR!!!! 
Siffror inom parentes i bilden BAS-F/Rapporter/Rapporterad statistik resp siffror i separata kolumner i det blad som
framställs med "Excel"-knappen visar justeringarna.

När det blir dags att avisera är det naturligtvis viktigt att du innan aviseringen har så många korrekta mailadresser som
möjligt till klubbarna eftersom man 
vid aviseringen kan välja den distributionsvägen och därmed förenkla den hanteringen. Vid distributionen av
fakturor/avier per e-post används de mailadresser som finns i BAS-M/Klubbdata.
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