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Exceline begreper og grunnprinsipper
Velkommen til Exceline. Før du begynner å bruke systemet ønsker vi at du leser igjennom dette
kapitelet med informasjon om grunnprinsipper i Exceline. Her er noen begreper som blir ofte brukt i
arbeidet med Exceline.
Medlemmer: Inneholder kundelisten, og er den funksjonen de fleste daglige oppgavene gjøres fra.
Shop: Inneholder full butikkfunksjonalitet med salg av varer, betaling for tjenester (trening, PT,
Instruktørtimer), varelager, re-bestillingsnivå, gavekortbehandling og en rekke andre funksjoner. For
at senteret skal kunne selge varer er det nødvendig med utvidet Shop-modul.
Kundekort: Inneholder alle opplysninger om kunden samt kontrakter, ordrer, faktura og en rekke
andre opplysninger.
Aktivitet – Styrer hvilken aktivitet som kontrakten gjelder for f.eks. Trening. Treningsaktivitet kan
styre adgangskontroll og booking av gruppetimer. Aktiviteten Instruktør gjelder PT. Andre aktiviteter
er f.eks. Squash og Livsstilkurs.
Kontrakt: Regulerer en persons status på senteret. En gyldig kontrakt er nødvendig for at
medlemmet skal ha gyldig innpassering.
Kontraktsmal – En ferdig definert kontrakt med tanke på varighet, bindingstid, pris,
innmeldingsavgift og lignende. Dette er en del av grunnoppsettet i Exceline, og brukes ved alle salg
av kontrakter.
Kategorier – En av grunnoppsettene i Exceline er kategorier. Dette omhandler alle typer kategorier,
og gir seg utslag i statistikkmuligheter og rapportering.
Varer - I Exceline skilles varer i to hovedkategorier. Elementer, som er fysiske varer, som drikke, mat,
klær etc. Tjenester er aktiviteter som Massasje, PT-timer, kroppsanalyse etc.
Ordre & Faktura - Ordre er en fremtidig faktura til kunden. Den kan endres, flyttes og slettes.
Faktura er en betalingsforpliktelse til senteret. Denne kan ikke redigeres, med unntak av flytting av
forfallsdato. Er den ugyldig eller feil, kan den krediteres.
Ved salg av kontrakt vil det legges opp ordrer ihht. kontraktsmalen.
Avtalegiro - Betalingsavtalen mellom kunden og banken. Avtalegirofullmakt kan signeres enten via
blankett eller elektronisk.
Når medlemmet har en godkjent Avtale Giro-fullmakt før fakturering av trekk, vil medlemmet bli
forsøkt trekk på forfallsdato og evt. de fire påfølgende dagene.
Medlemmet bestemmer selv en øvre trekkgrense. Denne gjelder pr. kalendermåned, og er viktig å
opplyse om, spesielt om en og samme person betaler for flere medlemskap.
Kreditnota: Når en faktura skal endres, ved for eksempel feil utfakturering, må det genereres en
kreditnota som et mot bilag til fakturaen.
Frys: Når en kunde ønsker å sette medlemskapet på hold/frys ved for eksempel sykemelding, lengre
reiser, førstegangstjeneste eller lignende. Medlemmet har i valgt frys periode ikke adgang til
senteret, og vil i utgangspunktet ikke regnes som et aktivt medlem.
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Oppsigelse: Medlemmet ønsker å avslutte kontrakten nå eller ved et gitt tidspunkt. En oppsigelse
kan forhånds registreres slik at kontrakten ikke løper ut over avtalt bindingstid.
Gruppetimetype: Definerte maler på hvilke typer gruppetimer senteret avholder.
Sesong: Inneholder gruppetimeplanen for en definert periode, med alle opplysninger om hvilke
ukedager, tidspunkt og gruppetimetyper som skal gjennomføres, samt med informasjon om hvilke
instruktører som står for gjennomføringen. Disse planene blir lagret, slik at de kan kopieres og
gjenbrukes. Eksempler på sesonger: Jul 2013, Vår 2014 Del1, Påske 2014, Vår 2014 Del2 og Sommer
2014.
Ressurser - En Ressurs er noe som kan bookes i et bestemt tidsrom. Dette kan være en PT, en sal
eller et apparat.
Rabatt & Sponsing - Rabatt er en reduksjon i månedlig avgift til kunden. Enten i prosent eller et fast
beløp. Sponsing er andelen som sponsoren dekker av kunden månedlig avgift. Sponsoren kan selv
bestemme om dette er en fast sum, en prosentvis sum eller en sum pr. besøk medlemmet har
registrert. Samtidig kan det settes krav om et minimum antall besøk før sponsoren betaler.
Nets - Norges eneste aktør på filoverføringer og transaksjoner på elektroniske betalingstjenester som
Avtalegiro og faktura. Alle fakturaer som betales eller sendes elektronisk passerer Nets system. Som
treningssenter må man forholde seg til Nets sine tidsfrister. Avtalegiro har en behandlingstid på 8
dager. En dag varer fra 00:00 til 14:00. Dette betyr at hvis avtalegiro har forfall 20. Og
avtalegirotrekket ikke er sendt den 12. før klokken 14:00, må forfallsdato flyttes til den 21.
Returfiler - Når trekket er sendt og betaling er utført, kommer pengene direkte på konto. Retur fil
med bekreftelse i Exceline kommer på hverdager, ca. 17:00.
Inkasso - Ved utbetalte faktura vil Exceline sende fordringer til inkassoselskapet. Dette skjer 14.
dager etter forfallsdato. Kravet vil så bli behandlet med de opplysninger som er nødvendig for videre
prosess.
Rapporter - Exceline har et omfattende rapporteringssystem. Det finnes et godt utvalg ferdig
definerte rapporter, i tillegg til at egendefinerte rapporter kan settes opp ut ifra ønsker og behov. Fra
rapporter kan man sende felles SMS og Felles epost til alle eller et utvalg kunder.
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Innlogging
Ditt senter har fått en nettadresse utdelt for innlogging til systemet.
Systemet er tilgjengelig fra alle nettlesere som støtter Microsoft Silverlight.
På Windows er det Internet Explorer som gjelder. (Microsoft Edge støtter dessverre ikke silverlight).
På Mac maskiner er det safari som gjelder.
Åpne nettleseren og skriv inn adressen til ditt senter i adressefeltet.
Du skal nå logge inn med din personlige bruker:

Brukernavn og passord utdeles av ansvarlig på senteret. Alle brukerkontoer er gitt ulike tilganger i
systemet, og dermed kan også Hjem-skjermen se ulik ut med ulike pålogginger.
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Toppmeny

Antall minimerte vinduer: Ved å trykke på denne knappen kan man hente opp minimerte vinduer.
Viser innlogget bruker: Innlogget bruker vises, og knappen kan benyttes til å endre passord.
Min kalender: Snarvei til «Min Kalender».
Shop: Snarvei til «Shop».
Meny tre: Viser et snarveier til de fleste hovedmenyene, slik at man enkelt kan hoppe i mellom.
Bytt bruker: Raskt brukerskift ved flere om samme maskin.
Logg ut: Logger brukeren ut av systemet.
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Ansatte
Legg til ansatte
Åpne Avdeling fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Ansatte:

Nye knapper dukker opp til høyre,
velg knappen Ansatte:

Inne på ansatt listen kan velger du knappen øverst til høyre «Ny ansatt».

Legg inn alt av info om ansatt.
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Det som kan være verdt å nevne er at dersom den ansatte skal ha rolle som f.eks. Instruktør så legger
man til denne rollen ved å klikke på «Legg til» knappen. Hak av for den rollen du ønsker den ansatte
skal ha og trykk på knappen «Velg avdeling», hak av for riktig avdeling og trykk «OK».

Når du har lagt inn alt av info om den ansatte trykker du på knappen «Lagre».
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Brukere
Legge til brukere
Åpne Administrator fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Brukere:

Nye knapper dukker opp til høyre,
velg knappen Brukere:

Inne på bruker listen kan velger du knappen øverst til høyre «Ny bruker».

Brukeren du skal legge inn må være opprettet som ansatt først.
Klikk på knappen «Legg til» ved siden av feltet Ansatt navn for å finne den ansatte du vil legge til som
en bruker.
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Velg ansatt ved å dobbelt klikke.

Skriv inn e-post adresse, brukernavn, passord og avdeling. Velg rollenavn i nedtrekks liste.

På bildet over har vi valgt instruktør som rollenavn. Det dukker da opp masse informasjon i de to
vinduene under. Dette er tilgangene til de forskjellige modulene brukeren skal ha. Tilgangene er
allerede forhåndsdefinert under Administrator -> Brukere -> Roller. Her er det forhåndsdefinert maks
tilgang en rolle kan ha. Det vil si at dersom vi velger rollen instruktør som har begrenset tilgang kan vi
ikke legge til ekstra tilgang på brukeren. Velger vi derimot rollen administrator kan vi fjerne tilganger
på brukernivå.
Det enkleste er å ha riktige tilganger definert på rollene og ikke endre tilganger på brukernivå da
dette gir best oversikt. Endrer man tilgangene på en rolle vil uansett alle brukere som har denne
rollen bli oppdatert.
Når all info er lagt inn trykker du knappen «Lagre».
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Medlemmer
Knappen Medlemmer inneholder medlemslisten, og er den mest brukte funksjonen for de fleste
oppgaver. Ved klikk på denne vil du føres inn i medlemslisten. Her vil alle registrerte personer og
bedrifter finnes.

Søk etter medlemmer
Medlemslisten er delt inn tre hovedkategorier.

Alle kunder har en medlemsstatus.
Aktiv - Kunden har en aktiv kontrakt.
Prospekt - Kunden er registrert i databasen, men har aldri hatt kontrakt.
På vent - Kunden er registrert og har kontrakt, men kontraktens startdato er frem i tid.
Frys - Medlemmet er frosset.
Inaktiv - Medlemmet har ikke lengre gyldig kontrakt.

Ved å dobbel klikke på et medlem åpnes kundekortet.
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Registrere nytt medlem
Åpne Medlemmer fra Hjem-skjermen:

Søk i kundelisten etter medlemmet for å se at personen ikke finnes fra før.

Hvis personen finnes og personalia fortsatt stemmer, hopper man over dette punktet og gå videre til
neste punkt “Registrere kontrakt”.

Oppe til høyre finner man denne knappen:

Denne åpner en ny dialog som inneholder flere steg. Velg «Neste» når ett steg er utført.
Steg 1: Generell informasjon. Legg inn generell informasjon på personen. Personalia som navn,
adresse, alder, kjønn, mobil og epost bør i alle tilfeller registreres.
Steg 2: Økonomi. Legg inn eventuell informasjon om foresatt/verge, medlemskortnummer og
eventuell sponsor. Kontonummer registreres under i feltet Bankkonto.
Steg 3: Legg til Profilbilde. Gir deg muligheten til å ta et profilbilde av medlemmet, slik at dette
lagres på kundekortet. Velg «Ta et bilde» og «Aktiver kamera», for å ta et bilde. Er du fornøyd med
utsnittet avslutter du prosessen med Lagre.
Steg 4: Verver. Åpner for at du spør medlemmet om han/hun har noen venner eller familie som det
kan være aktuelt å kontakte angående medlemskap. Disse legges enkelt til i et forenklet kundekort
ved å velge Legg til.
Steg 5: Oppfølging. Lar deg velge blant ferdig definerte oppfølgingsprofiler som kan legges til
medlemmet. Disse kan inneholde for eksempel en oppfølging etter en uke, deretter hver måned. De
ulike oppfølgingssettene defineres på forhånd i senterets innstillinger.

Velg Kontrakt når dette er fullført.
Om man kun vil opprette kundekort uten å legge til en kontrakt kan man velge «Lagre».
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Registrere kontrakt
Ved kontrakts registreringen kommer man inn i en ny stegbasert prosess.
Denne nås enten fra «Nytt medlem» registreringen, eller man kan på et eksisterende kundekort gå
via Meny – Kontrakt til høyre i kundekortet:

Nytt vindu åpnes, trykk på knappen «Ny kontrakt».

Steg 1: Grunnleggende. Innbefatter valg av Kontraktsmal. Dette er en forhåndsdefinert mal som
inneholder alle opplysninger om pris, varighet, bindingstid samt betalingsplan. Velg denne ved å
trykke ”Velg”, og søk opp korrekt mal. Alle opplysninger fylles automatisk inn fra malen.
Trykk «Neste».
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Steg 2: Reservasjon. Gir deg mulighet til å booke første time med instruktør, PT eller bane/rom hvis
kontraktsmalen inneholder en bookingtjeneste. Systemet hopper automatisk over denne hvis slike
tjenester ikke er inkludert i kontrakten.
Trykk «Neste».

Steg 3: Økonomi. Gir en økonomisk oversikt og mulighet til å endre første forfallsdato og eventuelt
antall ordrer. Her kan også tilleggstjenester eller oppstartselementer legges til ved å benytte
knappen «Velg» ovenfor respektive felter.
Trykk «Neste».
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Steg 4: Ordre. Lister opp alle ordrer som blir generert ved signering av kontrakten. Her kan også
forfallene flyttes manuelt om man ønsker endringer. Merk at hver ordre er påført treningsperiode
betalingen gjelder for. Bekreft ordreoversikten ved å trykke «Neste».

Steg 5: Gruppe. Benyttes for å legge flere inaktive medlemmer til den aktuelle kontrakten. Dette er i
bruk ved gruppe kontrakter der flere personer skal få tilgang basert på samme kontrakt.
Trykk «Lagre».
Her vil også utskrift av kontrakt og fullmakt være tilgjengelig via knappene på nederste linje:

Velg til slutt Lagre for å bekrefte kontrakten.
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Betale første ordre
Betaling av kontrakt, kontant kontrakt eller første ordre på en avtalegiro kontrakt gjøres inne på
kontrakten til kunden. Dette krever at kontrakten har fremtidige ordre eller ubetalte faktura. For å
betale en Ordre, trykker man på betalingsknappen:

Gjennomfør så betalingen med den valgte betalingsmåten.
Betaling av en ubetalt faktura kan også gjøres på kundekortet til medlemmet. Under Meny - faktura
velger du den ubetalte faktura, trykk på detaljer (alternativt dobbeltklikk på faktura) velg betaling og
deretter betalingsmåte.
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Kundekortets meny

Info med notater: Grunnleggende informasjon om medlemmet. Siste besøk, Avtale Giro-status,
nåværende kontrakt, notatfelt og annen nyttig informasjon.
Økonomi: Kontonummer, foresatt, sponsor samt diverse saldoer.
Sponsing: Oppsett av sponsoravtaler for sponsoren.
Kontrakt: Oversikt over tidligere og nåværende kontrakter på medlemmet.
Ordre: Oversikt over alle fremtidige og usendte ordrer til kunden.
Fakturaer: Oversikt over alle fakturaene til kunden. Muligheter for kreditering og endring av
forfallsdato, samt sende påminnelse om ubetalt faktura.
Betalinger: Oversikt over utførte betalinger fra kunden.
Frys: Viser alle kontrakter. Registrering og oversikt over tidligere og nåværende frys.
Oppsigelse: Viser alle kontrakter. Dobbeltklikk på kontrakt for å registrere oppsigelse.
Shop: Viser kjøpshistorikk og uttak.
Oppfølging: Oversikt over oppfølgingssaker på kunden. Registrer oppfølgingssaker.
Interesser: Legg inn ulike interesser hvis medlemmer skal hentes ut i statistikk basert på disse. F.eks.
Spinning, vektkurs og lignende.
Besøk: Oversikt over medlemmets registrerte besøk på senteret.
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Kommunikasjon Log: Viser all kommunikasjon med medlemmet per SMS og epost.
Vervede medlemmer: Oversikt over vervede medlemmer fra kunden.
Dokumenter: PDF kopi av kontrakter og andre dokumenter. Mulighet for opplasting av andre
relevante dokumenter på medlemmet.
SMS-Logg: Oversikt over alle sendte SMS til medlemmet.
Xtralogg: Oversikt over alle filoverføringer til og fra Credicare Xtra.
Hendelseslogg: Oversikt over alle endringer gjort på medlemmet.
Booking: Oversikt over tidligere og fremtidige ressursbookinger på medlemmet.
Klasser: Besøkslogg på gruppetimer på medlemmet.
Integrasjoner: Oversikt og funksjonalitet mot ulike systemer som kan knyttes mot Exceline.
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Endre kontraktsmal på et medlem
Noen ganger er det slik at man ønsker å endre kontraktsmalen for et medlem. Dette gjøres enkelt
ved å gå inn på kundekortet til medlemmet man skal endre kontrakt på. Så Meny -> Kontrakt:

Inne på kontrakten ser man hvilken kontraktsmal medlemmet er knyttet til:

Her endrer du kontrakt ved å klikke på knappen «Velg». Et nytt vindu kommer da opp med alle
kontraktsmalene du kan velge. Dobbeltklikk på kontraktsmalen du vil ha.
Deretter må vi trykke på knappen «Oppdater ordre» nederst på siden.
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Knytte medlemmer til eksisterende kontrakt
Alle inaktive personer kan knyttes til en eksisterende kontrakt ved å legge dem til som
gruppemedlemmer. Dette gjøres fra kontrakten man ønsker medlemmet knyttet til.
Knyttede kontrakter kan ikke fryses på individuelt nivå. Kun eier av kontrakten kan fryses og alle
knyttede medlemmer mister da tilgangen. Pris på kontrakten må også manuelt endres for hvert
medlem som knyttes til gruppen eller tas ut av gruppen.
Knytting er kun foretrukket til Idrettslag/bedrifter som kjøper kontant trening for en gitt periode.

På kontrakts bilde benyttes følgende knapp:
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Registrering av medlem under 18 år
Medlemmer under 18 år har etter Norsk lov ikke tillatelse til å stifte gjeld. Dermed er Exceline laget
slik at den betalende må være minst 18 år.

Legge til foresatt / verge
Man registrerer foresatt/verge ved å gå til medlemmets kundekort og deretter øverst til høyre på
Meny - Økonomi.

Her kan man velge foresatt for medlemmet ved å klikke på knappen «Velg» ved siden av feltet
Foresatt.

Nytt vindu dukker opp. Skriv inn alt av info på foresatt for å legge til ny foresatt eller velg foresatt fra
medlemslisten ved å klikke på knappen «Velg» ved siden av feltet Etternavn.
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Vær oppmerksom på følgende:
Ved en Avtale Giro-avtale er det foresatte som må opprette dette mot sitt KID-nummer for å bli
trukket korrekt. Når foresatt har en godkjent Avtale Giro vil man kunne benytte denne personen som
foresatt for så mange medlemmer man ønsker, gitt at trekkgrensen ikke er satt for lavt i banken.
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Send SMS til en enkelt person
Kunden søkes opp i medlemslisten, og man dobbeltklikker for å åpne kundekortet. Her kan man på
venstre side klikke på mobilnummeret til medlemmet, og en tekstboks åpnes.

Her skriver man meldingen og trykker "Send".
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Knytte medlem til sponsor
På kundekortet velger man Meny, og deretter Økonomi.
Her trykker man «Velg», og listen over aktive sponsorer kommer opp.
Velg så den korrekte sponsoren, og velg deretter Sponsekategori ihht. bedriftens regler.
Rabattkategori fylles automatisk av systemet ihht. oppsett.
Velg «Lagre» nederst på siden når du er ferdig.
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Oppsigelse av kontrakt
Søk opp medlemmet i medlemslisten, og dobbeltklikk på medlemmet.
I høyre meny velges «Oppsigelse»:

I listen som vises må du velge hvilken kontrakt som ønskes oppsagt. Dobbeltklikk på kontrakten for å
gå videre til neste skjermbilde:

Velg kategori på oppsigelsen i nedtrekks liste, og juster eventuelt oppsigelsesdato samt sluttdato på
kontrakten.
Systemet foreslår automatisk hvilke ordrer som skal fjernes, og markerer disse i grønn farge. Ordrer
med rød bakgrunnsfarge vil bli liggende og fakturert til medlemmet i henhold til avtalens bindingstid
og/eller senterets oppsigelsestid.
Klikk en gang på første ordre som ikke skal betales, og trykk deretter «Slett». Systemet vil nå fjerne
alle ordrer fra og med den markerte ordren.
Avslutt med «Lagre» og velg hvordan du vil gi medlemmet beskjed om at oppsigelsen er registrert.
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Frys av kontrakt
Søk opp medlemmet i medlemslisten, og dobbeltklikk på medlemmet.
I høyre meny velges «Frys»:

I listen som vises må du velge hvilken kontrakt som ønskes frosset. Dobbeltklikk på kontrakten for å
gå videre til neste skjermbilde som viser eventuelt tidligere og aktive frys på valgte kontrakt. For å
fortsette med registrering av frys velger du
Registreringen av frys fullføres ved å fylle ut informasjon i følgende skjermbilde:

Her velger du kategori, antall måneder fryset skal gjelde, antall måneder ordrene skal forflyttes samt
hvilken dato fryset skal gjelde fra. Systemet viser da en oppstilling av alle ordrer med nye
forfallsdatoer og treningsperioder disse ordrene gjelder for.
Man har også mulighet til å skrive et notat som angår fryset, før prosessen avsluttes med «Lagre».
Velg hvordan du vil gi medlemmet beskjed om at fryset er registrert.
En innføring i bruk av Exceline
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Registrering av PT-klippekort
PT kontrakter registreres på samme måte som vanlige kontrakter.
Jeg vil derfor forklare dette punktet veldig enkelt. Trenger du mer informasjon om dette kan du gå
tilbake til siden som forklarer «Registrere kontrakt».
Velg medlemmer, dobbelt klikk på medlemmet slik at du kommer inn på kundekortet. Velg Meny og
klikk på Kontrakt øverst til høyre.

Exceline skiller mellom ulike Aktiviteter når det kommer til kontrakter. Et medlem kan bare ha en
aktiv kontrakt pr. aktivitet. Dette er for å unngå overlappende kontrakter.
Trykk på knappen «Ny kontrakt».

Trykk på knappen «Velg» kontraktsmal.

Dobbelt klikk på den PT klippekort kontraktsmalen du vil ha.
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Gå videre gjennom ved å klikke på knappen neste og bla deg gjennom til steg 5.
I steg 5 klikker du på knappen «Lagre».

Kontrakten blir lagt til. Trykk på ikonet «Betaling» ved siden av kontrakten.

Shop åpnes. Trykk på knappen «Betaling» i feltet nederst.

Velg betalingstype og trykk på knappen «Legg til>>».
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Kontraktsmaler
Åpne Avdeling fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Kontraktsmaler:

Nye knapper dukker opp til høyre,
velg knappen Kontraktsmaler:

Inne på kontraktsmal listen kan velger du knappen øverst til høyre «Ny kontraktsmal».

For å endre en eksisterende kontraktsmal dobbelt klikker du på kontraktsmalen. Når du har endret
klikker du på knappen «Lagre».
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Skrive ut kontrakt
Åpne Medlemmer fra Hjem-skjermen:

Dobbelt klikk på Medlemmet du ønsker å skrive ut kontrakt for.

Inne på kundekortet klikker du på Meny øverst til høyre og velger «Kontrakt».

Dobbelt klikk på kontrakten du vil skrive ut.

Klikk på knappen Utskrift nede på menyen for å skrive ut kontrakten.
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Skrive ut ATG-skjema
Åpne Medlemmer fra Hjem-skjermen:

Dobbelt klikk på Medlemmet du ønsker å skrive ut ATG-skjema for.

Inne på kundekortet klikker du på Meny øverst til høyre og velger «Info med notater».

Inne på Info med notater kan du se AvtaleGiro status og du kan skrive ut ATG-skjema ved å klikke på
knappen «Utskrift avtalegiro».

En innføring i bruk av Exceline
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Faktura
Faktura status
Hva betyr de ulike tegnene under «type/status» på faktura (OCR, ATG osv.)
På kundekortets fane Meny -> «Fakturaer» listes alle fakturaer knyttet til medlemmet opp.

En faktura kan ha en av følgende typer, som vises ved et lite tegn før knappene på faktura:

ATG: Faktura sendt som Avtale Giro-trekk
PP: Faktura sendt som Betalingsdokument. Dette sendes til medlemmer som har en Avtale Girokontrakt, men ikke har godkjent Avtale Giro-fullmakt ved innsending av trekk.
IP: Fakturaproduksjon. Ordinær fakturautskrift som ikke er printet av senteret selv, til medlemmer
som ikke skal ha Avtale Giro-trekk.
SP: Sponsefaktura. Faktura generert basert på sponsorinnstillinger satt på bedriftens kundekort.
Dette baseres ofte på en fast sats pr. mnd. eller pr. besøk for inkluderte medlemmer.
Papirikon: Faktura print utført på senteret.
Handlekurvikon: Shopfaktura. Faktura opprettet direkte i Shop.

I tillegg vil har en faktura ulik status, basert på om den er ubetalt, delbetalt eller betalt:
Ubetalt, rød farge: Det er aldri registrert noen innbetaling mot denne faktura.
Delbetalt, gul farge: Det er registrert en eller flere innbetalinger mot denne faktura, men den er ikke
fullt ut betalt.
Betalt, grønn farge: Fakturaen er oppgjort i sin helhet. I tillegg vil det stå info om hvordan den er
betalt:

En innføring i bruk av Exceline
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OCR: Faktura er betalt med KID til senterets konto.
Kort: Faktura er betalt med bankkort på senteret.
Kontant: Faktura er betalt kontant på senteret.
Melding bank: Faktura er betalt ved å overføre til senterets konto. Dette er deretter
registrert manuelt etter bilag fra banken.
Inkasso: Faktura er betalt til inkassoselskapet som har innhentet pengene.
Forhåndsbetalt: Faktura er registrert betalt med penger medlemmet har betalt inn for mye
ved en tidligere fakturering.
++++: Faktura er betalt med flere betalingsmåter.
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Avtale Giro-status
På medlemmets førsteside finnes Avtale Giro-statusen.

Det er fire ulike statuser:
Ingen fullmakt: Kunden skal ikke ha avtalegiro, men faktura. Oftest brukt av bedriftskunder.
Ny: Kunden har enda ikke opprettet avtalegirofullmakten.
Godkjent: Kunden har opprettet Avtalegiroavtalen.
Slettet: Kunden har slettet avtalegirofullmakten
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Skrive ut fakturakopi
Åpne Medlemmer fra Hjem-skjermen:

Dobbelt klikk på Medlemmet du ønsker å skrive ut kontrakt for.

Inne på kundekortet klikker du på Meny øverst til høyre og velger «Fakturaer».

Nytt vindu åpnes opp og her vil du se alle fakturaer. Klikk på ikonet under kolonnen innhold for å se
en forhåndsvisning av fakturakopien.

Skriv ut fakturakopien ved å klikke på knappen «Skriv ut til fil». Du kan også lagre fakturakopi ved å
klikke på knappen «Lagre en kopi».
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Send SMS-faktura

Åpne Medlemmer fra Hjem-skjermen:

Dobbelt klikk på Medlemmet du ønsker å skrive ut kontrakt for.

Inne på kundekortet klikker du på Meny øverst til høyre og velger «Fakturaer».

Nytt vindu åpnes opp og her vil du se alle fakturaer. Dobbel klikk på den fakturaen du ønsker å sende
på SMS / E-post. Nytt vindu med fakturadetaljer åpnes opp. Klikke på knappen «SMS/E-post» i
menyen nederst.

Nytt vindu åpnes. Mal ligger allerede inne. Hak av for SMS, E-post eller begge deler. Trykk på
knappen «Send».

En innføring i bruk av Exceline
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Opprette sponsor avtaler
Dette gjøres som oftest av avtaleansvarlig.
Bedriften opprettes på lik linje med et vanlig medlem, men med type «Bedrift».

Sponsoren har ikke behov for en kontrakt i systemet, men betingelsene for sponsoravtalen
registreres på kundekortets fane «Sponsing».
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Min kalender
Åpne Min kalender fra Hjem-skjermen:

Hvordan bruke min kalender
Min kalender brukes for oversikt over delegerte arbeidsoppgave den dagen. Her skal du få oversikt
over gruppetimer, Oppfølginger eller PT-Bookinger du har den dagen.

En innføring i bruk av Exceline
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Shop
Generelt om løsningen
Kasseløsningen i Exceline inneholder all standardfunksjonalitet for salg av varer.
Ved trykk på «Shop» fra hovedmenyen blir man ført inn i salgsbildet som på høyre side viser hvilke
varer som er tilgjengelige for salg. På venstre side er kundens handlekurv.

Salg av vare
På høyre side finnes vareregisteret med hurtigtaster til de mest solgte varene lett tilgjengelig. I
tillegg finnes full artikkelliste samt kampanjeliste som egne faner.
Benyttes strek kode leser kan varen scannes, og den vil automatisk legges i handlekurven på venstre
side. Varer kan også velges ved å klikke direkte på hurtigtasten.

Etter av varen(e) er valgt fra hurtigtast, artikkelliste, kampanjeliste eller scannet havner den på
venstre side. Her kan man endre antall eller legge inn rabatt. Er alle artiklene valgt, navigerer du til
betaling. Exceline har to forskjellige betalingsmåter. Kontantkunde og Betaling.

Kontantkunde er en "hurtigkasse" der kjøpet ikke lagres på kunden, og betalingsmåtene er begrenset
til kort eller kontant. Betaling registreres i betalingsbildet, der man velger betalingsmåte, mottatt
beløp, og trykker «Legg til». Det kan benyttes en kombinasjon av betalingsmåter hvis dette er
ønskelig.

En innføring i bruk av Exceline

40

Betaling krever at du registrerer salget på et medlem. Når medlem er valgt, kan kjøpet betales på en
rekke ulike betalingsmåter. Salget kan legges på neste ordre, faktura, SMS/epost-faktura, A-konto
eller betales som kort/kontant. Betalinger lagres på kundekortet til kunden.

En innføring i bruk av Exceline
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Opprette en vare
Åpne Avdeling fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Varer:

Nye knapper dukker opp til høyre,
velg knappen varer:

Nytt vindu med alle artikler dukker opp.

Klikk på knappen «Ny artikkel» for å legge til en ny vare.

Nytt vindu åpnes. Her kan du legge inn alt av info for varen. Trykk «Lagre» for å opprette varen.
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Endre en vare
For å endre en vare dobbelt klikker du på varen du vil endre i artikkel listen, gjør endringene og trykk
på knappen Lagre.
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Retur av vare
Vare retur registreres i shopen. Start med å velge Vareretur:
Gjennomfør deretter retur som et vanlig salg. Velg vare, skriv kommentar og registrer betalingsmåte.
Kunden kan få returen som kontant eller kundesaldo ved å bruke normal betalingsprosedyre.

Registrere svinn/korrigering av lager
Gå til "Avdeling" – "Varer" – "Varer". Trykk på knapp "Oppdater lager" på den aktuelle varen, nytt
vindu dukker opp.

Velg "Motregningskategori" før du skriver antall og velger kategori.

Registrere varer som er gitt bort
«Selg» aktuell vare i Shop, sett rabatt til 100%. Deretter lagrer du, velg kunde som vareprøvene skal
stå på, f.eks. "hus konto" eller til et medlem som skal motta vareprøve.

Gavekort
Inne på Shop kan du klikke på knappen øverst til høyre hvor det står «Gavekort». Når du klikker på
denne åpnes et nytt vindu hvor du fyller inn bilagsnummer, verdi, salgspris og utløpsdato og klikker
knappen «Legg til». Så er det bare å ta betalt på vanlig måte.
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Bruk av A-konto
For å gjøre en innbetaling til a-konto, henter man opp aktuelt kundekort i medlemslisten. Gå så til
"Meny" - "Shop" - "Shopkonto". Trykk på knappen "Ny Betaling", sett ønsket sum og betalingsmåte.

For å gjøre et kjøp med a-konto, går man til shop enten direkte i shop eller via kundekort. Her velger
man da betalingsmåte med a-konto. Her vil man da også kunne se kundesaldo.
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Ta dagsoppgjør
Inne i Shop, trykk på knappen Dagsoppgjør i knapperekken nederst.
Legg inn beløp i Opptalte kontanter hvis senteret tar imot kontant-betalinger og trykk Utskrift for å ta
ut kladd av dagsoppgjøret. Under Kontantoppgjør skal det være 0,- i avvik.

Hvis du må telle kontanter på nytt og det er endringer, legges nytt beløp i Opptalt beløp før du
eventuelt tar ut ny kladd eller godkjenner dagsoppgjør ved å trykke Bekreft.

Avvik i dagsoppgjør
Er det avvik på kontanter anbefales det å telle opp på nytt. Hvis det er talt opp riktig beløp
sammenliknet med vekslepenger, innbetalt og utbetalt, skal avvik være 0,-.
Det er derfor viktig at betalinger blir registrert med riktig betalingstype. Bruk feltet Merknad på
dagsoppgjøret til å forklare hvorfor det er eventuelle avvik.

Se varelagernivå pr. vare
Ønskes det status over alle varene, går man på "Rapporter", henter opp rapporten som heter
"Varetellingsliste". Her kan man også gå til "Avdeling" - "Varer" - "Varer". Klikke seg inn på ønsket
vare i vare listen for å se lagerstatus.

Registrere varemottak
Gå til "Avdeling" - "Varer" - "Varer". Trykk på knappen "Oppdater lager" på den aktuelle varen. Fyll
inn antall, kategori og innkjøpspris. Her velger du selv om innkjøpsprisen er med eller uten moms.
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Gruppetimer
Opprette gruppetimegrupper
Første steg er å opprette alle gruppetimegruppene i systemet.

Åpne Administrator fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Kategorier:

Ny knapp dukker opp til høyre,
velg knappen Kategorier:

Nytt vindu åpnes. Velg «Gruppetimegruppe» i nedtrekk menyen for å se hvilke gruppetimegrupper
som ligger inne i dag.

For å legge til en ny gruppetimegruppe klikker du på knappen
«Ny kategori» øverst til høyre.

Velg Gruppetimegruppe under type, skriv inn navn, beskrivelse og velg en farge. Klikk «Lagre».
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Opprette gruppetimetyper
Andre steg er å opprette alle gruppetimetypene som senteret tilbyr.

Åpne Administrator fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Gruppetimeinnstillinger:

Nye knapper dukker opp til høyre,
velg knappen Gruppetimetyper:

Nytt vindu åpnes. Klikke på knappen øverst til høyre «Ny klassetype»
Skriv inn kode, navn, velg gruppe, velg farge og skriv inn varighet i antall
minutter.

Når du har opprettet alle timer du trenger til sesongen din i gruppetimetyper kan du gå videre til å
opprette sesongen.
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Opprette en sesong
En sesong definerer et tidsrom hvor aktivitet skal foregå.
Før du oppretter en sesong, sørg for at ansatte har riktig rolle
på riktig avdeling. Se under «Legge til ansatte» for nærmere
informasjon om hvordan dette gjøres.

Åpne Administrator fra Hjem-skjermen:

Velg knappen Gruppetimeinnstillinger:

Nye knapper dukker opp til høyre,
velg knappen Sesonger:

Her ligger det allerede en liste over de sesonger dere har hatt tidligere.
Om din nye sesong er relativt lik den gamle kan det man kopiere denne og heller bare gjøre
endringer.

Er det en helt ny sesong vil det være like greit å starte med en helt tom sesong.
Velg "Ny Sesong" oppe til høyre i bildet.
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Skriv inn navn og velg start- og sluttdato. Trykk «Lagre».

Når dette er gjort kan vi legge til de timene som skal være med i sesongen.
Dette gjør vi ved å trykke på «Kalender / Liste».

Da kommer vi inn til selve sesongen vår. Klikk på knappen «liste» øverst til høyre.

Listen åpnes. Klikk på knappen «Ny» øverst til høyre for å legge til gruppetimer.
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Nytt vindu åpnes. Velg «Klassetype». Klikk på fanen Tidsplan.

Legg inn Dag, tidspunkt, maks antall bookinger, periode, instruktør og eventuell sal før du trykker ok.

Opprett alle timer i sesongen på samme måte og når alle timer er på plass lukker du listen ved å
klikke på «X» øverst til høyre. Kalenderen dukker opp med timene du har lagt til.
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Legge til en enkelt time
Dette legger du inn via knappen "Gruppetimer" på hovedmenyen.

Klikk på knappen øverst til høyre

Høyreklikk på ledig tidspunkt i gruppetimekalenderen, velg "Ny gruppetime".

Velg klassetype. Gå til fanen tidsplan og legg inn fra tid, til tid, antall plasser og instruktør.
Trykk ok og timen er opprettet.
Timen synkroniseres automatisk mot online booking i løpet av 15 minutter.
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Endre en gruppetime
Velg "Gruppetimer" på hovedmenyen, og finn timen du ønsker å endre i listen.
Trykk på blyanten til høyre for timen.

Da får du mulighet til å endre dato, tidspunkt, antall bookinger, instruktør og sal.
Til slutt trykker du «Lagre».
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Slette en gruppetime
Velg "Gruppetimer" på hovedmenyen, og finn timen du ønsker å endre i listen.
Trykk på «X» ikon.

Nytt vindu dukker opp. Trykk ja for å bekreft sletting av gruppetimen.
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Ressurser og ressurskategori
Før du oppretter ressurser i nye Exceline må det legges inn ressurskategorier og ansatte eller saler/rom/utstyr.
Her vil du få en steg-for-steg manual på hvordan dette opprettes fra bunn.

Ressurskategori
For å registrere ressurskategori i Exceline, velg Administrator-Kategorier-Kategorier. Der er det et vindu som
det står Alle i, trykk pil ned, og velg Ressurs (Resource). Deretter velges Ny kategori, som man finner oppe i
høyre hjørne.

Skriv inn navnet på ressurskategorien og velg farge hvis ønskelig. Det er også mulighet å legge ved en
beskrivelse av ressurskategorien. Når ferdig, trykk lagre.
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Ansatt
For å registrere en ansatt går du til Avdeling-Ansatte-Ansatte. Sjekk først om ansatt allerede er registrert. Hvis
ansatt er registrert kan du hoppe over neste steg og gå rett til ansatt for å sjekke at den er registrert med riktig
rolle og avdeling.
Er ansatt ikke registrert fra før, trykker du Ny ansatt, oppe til høyre.

Hvis personen ligger i medlemslisten, trykk velg, og søk opp vedkommende deretter dobbeltklikk på navnet,
finnes ikke den ansatte i medlemslista, registrerer du info på den ansatte.

Legg til/sjekk hvilke roller den ansatte har. For at den ansatte skal kunne legges til som instruktør på
gruppetimeplanen/sesongen, må det være krysset av for Instruktør. Trykk deretter på Velg avdeling og kryss av
for hvilke avdelinger den ansatte skal ha rollen Instruktør.

Trykk OK og Neste for å legge inn profilbilde hvis det er ønskelig. Når ferdig, trykk lagre.
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Ressurser
En ressurs kan være en PT, en sal, et møterom o.l. For å registrere ressurser i Exceline, velg Avdeling-RessurserRessurser. Velg Ny Ressurs oppe i høyre hjørne.

Navn og Kategori må fylles ut, Aktivitet Instruktør må velges hvis ressursen er PT eller annen form for
instruktør. Andre felt fylles ut ved behov. Når ferdig, trykk lagre.

Før man kan lage timeplan/vaktliste for ressursene, må man legge inn tidspunkt de skal være tilgjengelig.
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Administrer tidspunkter og Lag timeplan
Bruk Hjem knappen, velg Avdeling-Ressurser-Administrer tidspunkter. Velg Ny tilgjengelig tid, oppe i høyre
hjørne.

Velg dag, og sett tilgjengelig tid. Er ressursen f.eks. PT må aktivitet Instruktør velges. Trykk velg, og marker den
eller de ressursene som skal være tilgjengelig på valgt dag og tid, trykk ja. Avslutt med lagre. Dette må gjøres
for hver av ukens dager ressursene skal være tilgjengelig.

Gå tilbake til ressurser; Avdeling-Ressurser-Ressurser ressursene. Dobbeltklikk på ønsket ressurs. Velg Lag
timeplan.
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Fyll ut timeplanen, har ressursen flere dager med samme timeplan, haker man av for alle dagene tidspunktet
blir riktig på. Når ferdig, trykk lagre.

Hvis det ikke er behov for en fast timeplan, er det mulig å gjøre tid tilgjengelig, og booke timer direkte i
ressursbookingen. Det kreves fortsatt at dette gjøres innenfor tid som er gjort tilgjengelig under Administrer
tidspunkter.
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Ressursbooking
Bruk av ressursbooking
Når du går inn på ressursbooking, får du opp booking-bildet. Her er alle ressursene registrert. Har
dere mange ressurser, kan du velge en enkelt ressurs om du syns det blir enklere og mer oversiktlig.
Har dere ulike booking-kategorier, kan du også velge å se kun ressurser registrert på valg aktivitet. Du
har mulighet til å booke medlemmer på time i de grå feltene på ressursen. Oppe, til venstre har du
fem ulike knapper: "I dag" brukes for å gå til dagens dato, hvis du har valgt å gå frem eller tilbake.
"Tilbake" trykker du på for å gå en dag tilbake. "Neste dag" går en dag frem. "Dag" er standardvisning. Da får du se en og en dag i booking-bildet. Du kan også velge "Tidslinje", da kommer
ressursene i venstre kolonne og går nedover, og klokkeslettene vises bortover.

Oppe til høyre kan du i tillegg bruke kalender om du ønsker å velge en spesifikk dag et stykke fremeller tilbake i tid.

En innføring i bruk av Exceline

60

Åpne opp for booking
Ønsker du å sette opp ledig tid eller vakt på en sal eller PT, eller om du skal booke en time der det
ikke allerede er grått felt for booking, kan du legge inn det ved å høyre-klikke i kolonnen for den
ressursen og på riktig dag hvor du ønsker å sett inn ledig tid på. Trykk "Legg til".

Sett Fra tid og Til tid og trykk Lagre for å gjøre ressurs tilgjengelig for booking i ønsket tidsrom. Du
kan i tillegg registrere ekstra ansatt og eller ekstra ressurs om ønskelig.
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Booke en ressurs
For å booke time/sal, gå til ønsket dato for booking og høyre-klikk i grått felt på riktig ressurs og velg
Reservasjon.

Trykk på knappen «Velg» ved Velg medlem.

Velg ved Etternavn for å søke opp medlem fra medlemsutvalg. Finnes ikke medlemmet fra før, kan du
opprette kundekort ved å fylle inn personalia og trykk Lagre istedenfor å trykke Velg ved Etternavn. I
medlemsutvalg kan du krysse av for flere medlemmer om det er flere som skal bookes på samme
time. For eksempel om det er PT-Duo time som skal registreres og trykk Ja for å legge til.
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Velg deretter Booking kategori og Artikkel og kontroller at Start og Sluttid på bookingen er korrekt.
Det blir sendt SMS-påminnelse om booking til medlem hvis hake for dette ikke fjernes. SMS blir sendt
dagen før timen finner sted. Blir bookingen registrert med en artikkel som skal betales, høyreklikker
du på den aktuelle timen og trykker Utsjekk for å bli sendt til Shop og registrere betaling.
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Kansellere en booking
Blir booking avbestilt, skal den flyttes, eller om det er lagt inn feil kan du høyreklikke på aktuell time
og velge Avbryt.

Fyll inn kommentar til hvorfor timen avbrytes og trykk Ja.

Var bookingen registrert med artikkel for å trekke fra klipp på PT-klippekort, blir du spurt om å
godskrive klipp, trykk Ja for å tilbakeføre klipp.
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iBooking / Exceline
Avlyse en gruppetime
Å avlyse en gruppetime kan gjøres på to måter. Enten kun via iBooking eller via Exceline og
iBooking.
For å avlyse en gruppetime i iBooking logger du deg inn i iBooking og trykker på det blå ikonet på den
gruppetimen du vil avlyse.

Du kommer da inn på en ny side med informasjon om gruppetimen. Trykk på knappen «Avlys time»
for å avlyse timen. Du vil da få mulighet til å skrive inn en kommentar. Husk å sende SMS til alle
påmeldte på denne gruppetimen ved å trykke på knappen «Send SMS» og opplys de om at timen er
avlyst.
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Når timen har blitt avlyst vil du se at ikonet på gruppetimen blir «grået» ut og kommentaren du skrev
inn vil vises.
Merk at når dersom du «Avlyser» en gruppetime via iBooking vil den ikke forsvinne i Exceline. Dette
er fordi iBooking ikke synker dette tilbake til Exceline.
Den andre måten å gjøre dette på i Exceline er å følge punktet «Slette en gruppetime». Dette blir
automatisk synkronisert med iBooking. Ikonet i iBooking forandrer farge til Rød når gruppetimen er
slettet.

Merk at du må inn i iBooking for å sende SMS til kundene for å gi beskjed om at gruppetimen er
avlyst.
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iBooking – Sende SMS til alle påmeldte
For å sende SMS til alle påmeldte på en gruppetime logger du deg inn på iBooking. Klikker på det blå
ikonet på den gruppetimen du skal sende SMS til alle påmeldte.

Trykk på knappen «Send SMS».

En innføring i bruk av Exceline

67

iBooking – Flytte gruppetimen til en annen time samme dag
For å flytte til en annen time samme dag klikker du på det blå ikonet på den gruppetimen flytte
deltakere fra.

Trykk på knappen «Flytt deltakere til en annen time samme dag».

Husk å sende SMS til de påmeldte om at de har blitt flyttet til en annen time samme dag.
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