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Træningskampe - DHF
Afregning til foreninger for dommerpåsætningen samt dommerudgifterne pr kamp.

Rækker
Der er oprettet fire rækker til træningskampe i DHF regi – 9010100, 9010200, 9020100
og 9020200.
Rækkerne er til Liga og 1. division herrer og damer træningskampe.
Træningskampe importeres til disse rækker vha. en lille excel fil.
Tilret filen og gem.
ID Kampnr Spilledato Spilletid Runde
1

14.10.11

19:30

1

Hjemme
hold
Lemvig
Tyborøn

Udehold

Spilles Bane
D1-DG
ted
nr

D1D2-DG
DK

Japan

1353

D1

1

Herre

Gå herefter til Kamp.Kampimport og vælg følgende:
Kamptype = Træning, Forbund = DHF og herefter den korrekte række i Række.

Klik på Gennemse og vælg fil.
Klik på Importer kampe. Der kommer en visning af den kamp eller de kampe, der er
importeret og flag som angiver om importen er gået godt eller skidt.
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Herefter kan der påsættes dommere som normalt.

Fakturering
Find den korrekte kamp.

I Kamp bøde klikkes på ”Tilføj gebyr”. Vælg Forbund = DHF og klik på ”Start søgning”.
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Hvis det er påsætningen der skal faktureres, så vælg om det er det billige eller dyre
gebyr, der skal benyttes. ”Dommer træningskamp < 21 dage” betyder, at anmodningen
er indkommet sent og derfor koster mere.
Hvis det er dommerudgifterne der skal faktureres, så vælg gebyrnummer 21803030.
Vælg Betaler = Hjemme betaler og klik på knappen ”Gem kamp og opret bøde
finansbilagsforslag”.

Der kommer denne besked når Finansbilagsforslaget er oprettet efter klik på knappen.
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Det er muligt, at danne flere finansbilagsforslag på samme kamp!

Finansbilag
De dannede finansbilagsforslag findes i Økonomi.Finansbilag.
Gruppe = Forening.
Da det er importerede kampe så er det ikke rigtige foreningsnumre, der er på
finansbilagsforslagene og disse kan fremsøges på f.eks. foreningsnummer 900000 –
999999.
Dato feltet er spilledatoen på kampene.
Klik på ”Start søgning” for at finde finansbilagsforslagene.
Der skal være et debitornummer på bilagsforslaget for at der kan dannes finansbilag.
Klik på ”Dan finansbilag” for at danne finansbilagene eller klik på det røde minus for at
slette et bilagsforslag.
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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.
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Da det ikke er korrekte debitorer, der er på finansbilaget, når der er tale om importerede
kampe, så er det nødvendigt, at rette inden man kan klikke på Opgaven Eksporter.
Klik på Bilagsnummeret for at åbne finansbilaget.
Da der er tale om foreninger, hvor holdet kan have et andet debitornummer end
foreningen, så er det bedst at taste debitornummer og modtager navn direkte i stedet
for at benytte knappen ”Vælg forening”.
Tast korrekt debitornummer og modtager navn. Når der er tale om dommerudgifter så
skal prisen ligeledes rettes. Klik på Gem ændringer når korrekt data er indtastet.
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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:
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Vælg Filer og ”Gem som”:

Filen skal gemmes som en tekst fil med kodning = ANSI.
Filnavn bestemmer man selv men det kan betale sig, at overveje hvor den skal gemmes
og hvilket navn man skal benytte!
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.

Side 10 af 10

