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Indledning
Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@ i forbindelse med dommer
afregningen.
Datavisninger i tabeller kan sorteres ved klik på overskriften f.eks. Nr. eller Navn.
Første klik er fra 0.. ∞ eller a..å og andet klik er fra ∞..0 eller å..a.
Der angives, hvor mange sider data og antallet af f.eks. bilag, der er fundet (til højre).
Der er bladre pile (sidste, første, en frem og en tilbage) og mulighed for at klikke på
f.eks. side.
Desuden mulighed for at vælge hvor mange resultater der skal vises pr. side – 10,
25, 50, 100 og 200.
Datoer kan tastes som 010310, 01032010 eller med brug af skilletegn mellem cifrene
(01-03-2010 eller med f.eks. kolon som skilletegn). Men Hånd@ registrerer og viser
I langt de fleste tilfælde så fungerer tryk på Enter, som om der er trykket på f.eks.
Start søgning eller Gem ændringer.
Et grønt plus

betyder, at man tilføjer og et rødt minus

, at man sletter data.

KM-beregning
1) På rækken skal der være hak i feltet Kørselsberegning ellers beregnes der ikke km
på dommere, der har dømt kampe i rækken. Og husk også feltet Rangering, som
bestemmer hvilken række alle km vil blive pålignet, såfremt en dommer dømmer flere
kampe samme spilledato.
2) På dommer skal der være hak i feltet Kørselsberegning ellers medtages
dommeren ikke.
3) På rækken skal der være hak i feltet Samkørsel før der er åbnet for, at der kan
angives diæt og samkørsel via HåndOffice.
4) På rækken skal der i Økonomi være angivet Dommerskemanummer med de
korrekte dommerroller og gebyr kombinationer ellers kan der ikke findes
finansgebyrforslag i Økonomi.Finansbilag.
Med andre ord så dannes der km til dommerne, når der er hak i kørselsberegning på
rækken uanset om der er dommerskemanummer i Økonomi eller ej.
Men der kan kun hentes finansbilagsforslag frem hvis der er et korrekt
dommerskemanummer knyttet til række.
Dømmer et dommerpar en kamp med tid på og står på en anden kamp uden tid på
samme spilledato, så sætter man Hånd@ i en svær situation såfremt alle
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påsætningerne er godkendte. Der bliver beregnet ud/hjem km, hvilket sikkert ikke er
hensigten. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at tage tiden af en kamp såfremt
dommerne skal have honorar for begge kampe men ikke dobbelt km.
Der beregnes km for dommerne hver uge kl. 01:00 natten mellem ons- og torsdag.
Kørslen medtager påsætninger 1 uge frem i tid og 8 uger tilbage i tid.
Km beregningen betyder, at alle dommere en uge frem vil kunne se kort samt antal
minutter og km i HåndOffice på både ud og hjem tur og samlet antal minutter og km
pr spilledato.
Kilometer beregnes altid uden færge og både kørsel ud og hjem beregnes (ikke kun
ud og derefter gange 2) samt 2,3 og 4 kantskørsel.
Beregningen foregår således:
”50 (30 min forberedelse + 10 min omklædning + 10 min omklædning) + kamptid
(Hvis der er udvikler tilknyttet kampen, så lægges yderligere 60 min. til)
Hvis den tid er mindre end næste kamptid, lægges følgende til tiden: Kørselstid hjem
+ kørselstid ud.
Dommeren skal kunne nå at være hjemme i 30 min.
Hvis tiden stadigvæk er mindre en den nye kamptid, bliver der beregnet ny kørsel,
således dommeren får 2xkørsel (ud-hjem, ud-hjem). Ellers bliver der beregnet ud-udhjem (trekantskørsel).
Eksempel med dommer med 2 kampe uden udvikler hhv. kl. 10:00 og kl. 14:30
Tid 1: 10:00+50+25 (25 er kamptid) = 11:15
Tid 1 er mindre end kl. 14:30 derfor tages nu kørselstider i betragtning 11:15 + 2*41)
= 12:37
Da tid 1 stadigvæk er mindre end den næste kamptid, får dommeren kørslen x 2.

Gebyr
Gebyr ligger i Økonomi. Klik på den brunrøde bjælke. hvor der står Gebyr. Dette
åbner søge vindue, som benyttes til at finde oprettede gebyrer.
Udfyld søgekriterierne og klik på Start søgning. Lige pt. skal man angive Forbund
sammen med et specifikt gebyrnummer for at åbne dette ene gebyr!
Gebyrtyperne er følgende:
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I listen vises gebyrnummer, navn, gebyrtype, forbund og pris og der kan sorteres ved
klik på overskrifterne.

Klikkes der på et gebyrnummer eller navn så åbnes rediger gebyr menu.
Gebyrnummer kan kun ændres ved først at klikke på hængelåsen.

Prisen på gebyret bliver benyttet i Økonomisystemet og det er derfor meget vigtigt, at
denne er korrekt sammen med angivelsen af om det er en udbetaling eller en
indbetaling. En indbetaling er penge til forbund/kreds medens en udbetaling er penge
til dommer eller foreninge.
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Opret nyt gebyr ved at klikke på Nyt gebyr i Opgaver.

Gebyrskema
Gebyrskema ligger i Økonomi. Klik på den brunrøde bjælke. hvor der står
Gebyrskema. Dette åbner søgevindue som benyttes til at finde oprettede
gebyrskemaer.
Udfyld søgekriterierne og klik på Start søgning
I listen vises nummer og navn på gebyrskemaerne og der kan sorteres ved at klikke
på overskrifterne.

Klik på et gebyrskemanavn for at åbne dette.
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I gebyrskemaerne til dommer er det vigtigt, at tilføje gebyrer til alle de dommertyper
der kan benyttes på kampene inkl. udvikler, observatører etc.
Vælg nederst afregningstype = Dommer og herefter dommertype fra drop down listen
og finde det korrekte gebyr ved at klikke på Tilføj gebyr, som åbner et vindue til gebyr
søgning. Når gebyret er tilføjet kommer der besked om det er gået godt eller skidt!
I
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Finansbilag
Finansbilag ligger i Økonomi. Klik på den brunrøde bjælke. hvor der står Finansbilag.
Dette åbner søge vindue som benyttes til at finde finansbilags forslag. Udfyld de
relevante søgefelter og klik på Start søgning.

Der vises forslag til finansbilag i listen som kan sorteres efter f.eks. kampnummer,
dommernummer, rækkeforkortelse etc.

…..
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Man gennemser selvfølgelig listen og tjekker om det ser fornuftigt ud. Er man tilfreds
så klikkes på Dan finansbilag. Dette danner de finansbilag som skal benyttes i
Økonomisystemet eller eksporteres til excel.
Der skal være debitornummer på personen for at der kan dannes finansbilag ellers
kommer der fejl.

Når der er dannet finansbilag, så forsvinder forslagene fra listen og der kommer
besked om, at der er gemt finansbilag.
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Finansjournal
Finansjournal ligger i Økonomi. Klik på den brunrøde bjælke. hvor der står
Finansjournal. Dette åbner søgevindue som benyttes til at finde de finansbilag, der
skal eksporteres til en fil som efterfølgende importeres i Økonomisystemet eller
eksporteres til en excel fil.

Forbund og Gruppe skal vælges – altså f.eks. JHF3 og Dommer, når det drejer sig
om dommerafregning. Modtagernummer er lig med debitornummer. Klik på Start
søgning når søge kriterierne er udfyldt.
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Det er muligt, at slette et bilag fra listen ved at klikke på det røde minus .
Listen kan sorteres efter f.eks. gebyrnummer, debitornummer, antal og pris.
Ovenstående liste viser kun bilag som ikke er overført tidligere – der er ikke angivet
et Journalnummer. Ønsker man, at finde tidligere overførte bilagsbilag så klikkes i
feltet ”Medtag overførte” og der kan evt. angives en oprettelsesdato eller interval –
denne dato refererer til datoen for dannelsen af finansbilaget.
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Det er ikke muligt, at klikke på Eksporter, når der er tidligere overførte bilag i listen
men der kan eksporteres til excel.
Når listen er korrekt, så klikkes på Eksporter for at danne en fil som kan importeres til
Økonomisystemet.
Klik på Open eller Åben når der kommer boks op.

Dette åbner filen:
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Vælg Filer og ”Gem som” og vælg en dertil oprettet mappe – ikke skrivebord!:

Filen skal gemmes som en tekst fil med kodning = ANSI.
Vælger man at eksportere til excel så ser outputtet således ud:
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Sorter efter Modtager og evt. Tekst for at sortere efter kampnummer.
Slet evt. Forbund og Oprettet kolonnerne.
Herefter skal antal og pris udregnes i H kolonnen - stå i H2 og klik på =, klik på E2,
klik på gangetegn og dernæst klik på F2 og tast enter eller benyt excel formel –
Produkt. Træk kolonnen hele vejen ned.

Benyt herefter subtotaler til at finde samlet beløb for hver modtager.
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Tryk på OK og dokumentet ser således ud:

Dommer fradrag
Det er ikke muligt, at importere bilag med beløb mindre end nul (altså minus bilag).
Men hvis man har fradrag som dommerne skal se i HåndOffice, så kan det klares på
denne måde.
Opret Finansbilag med minus beløb og eksporter til Finanseksportjournal. Det
betyder, at dommerne kan se deres fradrag i HåndOffice.
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Herefter skal 3 ting ændres i Finanseksportjournalen inden den bliver importereret i
ØS.
Kreditordre ændres til Salgsordre.
Krediteret ændres til Bestilt.
Minus foran beløbet slettes.
Filen kan herefter importeres uden problemer bilagene står nu klar til at blive
faktureret og fratrukket dommerens tilgodehavende næste gang der køres deb/kre.

HåndOffice
Logger en dommer på HO, så er der menu kaldet Økonomi, hvor dommeren kan se
sine bilag.
Dommeren kan vælge type = honorar, kørsel eller udetillæg (= diæt) og
oprettelsesdatoen, der er den dato, hvor finansbilaget er dannet og ikke hvornår det
kommer til udbetaling. Dommeren kan med andre ord se, hvad der ligger af dannede
finansbilag men ikke hvornår disse udbetales.
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