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Indledning
Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@ i, hvordan der oprettes
Indberetninger på kampe samt dannes finansbilag til disse.

Indberetninger
Det er dommerne, der via HåndOffice, opretter langt de fleste indberetninger. Herefter
er det muligt i Hånd@, at afgøre disse samt oprette evt. nye.
I Kamp.Indberetning kan man søge kampe frem både med og uden indberetninger. Er
der en eller flere indberetninger på en kamp, så vil der være et > i venstre side ud for
kampnummeret.
I nedenstående er der søgt på indberetninger, der ikke er behandlet men oprettet.
Klik på > ud for kampnummer for at vise de indberetninger, der er oprettet på kampen.
Her er der to indberetninger.

For at oprette endnu en indberetning på kampen klikkes på det røde kort yderst til højre
på kampdata linjen.
Der skal indtastes data i Indberetningsstamdat. Foretag valg i drop down listerne og
indtast data hvor det er nødvendigt.
Klik på knappen ”Gem ændringer” når data er indtastet.
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Når der er klikket på Gem ændringer så åbnes Sanktion hvor der kan indtastes den
straf der skal idømmes for forseelsen.

Der kommer automatisk gebyrer på indberetningen, hvis der på den række, som
kampen tilhører, er tilknyttet et Indberetningsgebyrskema – det er typisk de øverste
rækker som har rets- og eller indberetningsgebyr som skal på alle indberetninger..
Offentliggørelsesdatoen bestemmer hvornår indberetningen kan ses i HåndOffice.
Der er mulighed for at tildele op til tre bøder for en indberetning.

Rækker
I Rækkeøkonomi på række kan der tilknyttes Indberetningsskema som automatisk
foreslår gebyrer udover eventuelle gebyrer på selve indberetningen.
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Gebyrskemaet ser således ud:

Side 5 af 10

TBL / 16.01.2013
v.0.2

Finansbilag
I Økonomi.Finansbilag søges der efter finansbilagsforslag til indberetningerne.
Gruppe = Forening og tilret herefter søgningen bedst muligt for at finde de bilag, der
tilhører dig som bruger.
Husk at hvis der benyttes Gebyrtype = Indberetning, så skal alle de valgte gebyrer på
indberetningen være af den type og ikke f.eks. en Bøde.
Det kan ofte betale sig, at taste et langt datointerval i Dato f.eks. fra turneringsstart til
turneringsslut.
Klik på ”Start søgning” for at finde finansbilagsforslagene.
Der skal være et debitornummer på bilagsforslaget for at der kan dannes finansbilag.
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Klik på ”Dan finansbilag” for at danne finansbilagene.
Først efter dannelsen kan et evt. forkert bilag slettes.
Hvis der er dannet finansbilag, så vil finansbilagsforslagene forsvinde fra listen og der
kommer denne besked.

Finansjournal
Find de dannede finansbilag i Økonomi.Finansjournal.
Forbund = DHF, Gruppe = Forening og Debitornummer f.eks. 2100000000 –
2199999999.
Oprettelsesdato kan benyttes og rækkenummer etc. for at gøre listen kort og sikre, at
det kun er egne finansbilag, der arbejdes med.
Det er på nuværende tidspunkt muligt, at slette evt. forkerte bilag inden dannelsen af
finanseksportjournalen. Klik på det røde minus til højre i listen.
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Finanseksportjournal
Når det er tid til at sende finanseksportjournal til økonomiafdelingen, så søger man igen
finansbilagene frem i Finansjournal.
Herefter klikkes på Eksporter i Opgaver.
Klik på Open eller Åben når der kommer boks op.

Dette åbner filen:

Vælg Filer og ”Gem som”.
Filnavn bestemmer man selv men det kan betale sig, at overveje hvor den skal gemmes
og hvilket navn man skal benytte!
Filen skal gemmes som en tekst fil med kodning = ANSI.
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Når finansbilagene er eksporteret, så kan man se disse igen ved at sætte hak i Medtag
overførte. Journalnr angiver nummeret på finanseksportfilen.
Bemærk, at man ikke kan klikke på opgaven Eksporter, når der er hak i Medtag
overførte.
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