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Använd er inloggning 
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Här kan du ändra 
från 
provarrangemang till 
ditt eget 
arrangemang 

Här ser du vilket 
arrangemang du är 
inne på . 

Här hittar du alla 
listor , order etc. 



Under inställningar 
hittar du bland annat 
mycket nyttigt 

Klasser och rabatter , 
här lägger du alla 
rabatter som du vill att 
deltagarna ska få , kan 
vara att ett företag vill 
ha en kod till sina 
anställda så de kan 
anmäla sig men 
företaget ska betala. 



För att göra en 
rabattkod 

Tryck + Lägg till 
rabattkod

Det ligger en hel 
del koder redan –
dessa är centrala 
koder och får inte 
ändras eller tas 
bort 



Hitta på en rabattkod 
Gärna med ett 
tecken samt årtal 

Värde i ktonot om 
man vill att det ska 
vara tex 50kr rabatt 

Om man vill ha % 
gäller det på hela 
anmälan , även på 
extra picknickar etc. 
100% gör att 
företagens anställda 
inte betalar något 
när de anmäler sig 
men faktura kan då 
gå till företagen 

För att kod ska gälla 
måste man ha ett 
sista datum 



Betalning & 
Avgifter 

Payex ska vara i 
klickad , Pengarna 
för 
kortbetalningarna 
går in på 
Föreningen 
Blodomloppets 
konto och kommer 
att dras av på 
faktura 3 

Har ni både bank 
och postgiro kan ni 
klicka i båda



T-shirts  här lägger du 
till de storlekar på T-
shirts ni har , ni kan 
även lägga in det antal 
ni har i varje storlek ,

men systemet har 
ingen automatisk 
kontroll på antalet 
tröjor när man anmäler 
sig utan det får du som 
arrangör titta  men kan 
vara en bra checklista 
för er som arrangörer 
att veta hur många ni 
har kvar i varje storlek.  



Statistik 

Här finns olika 
saker man kan 
se statistik på 



Under 
användare kan ni 
lägga till fler 
personer ifall ni 
vill ha personliga 
inloggningar 

En administratör 
kan ändra allt 
medans en 
observatör kan 
ta ut listor och 
titta på allt men 
inte ändra

Förslag att 
Blodcentralen 
blir observatör 



Frågor om anmälningssystemet 

Maria Kvant 0731-41 41 30 kansli@blodomloppet.se

Johan Ingjald  info@anmalmig.nu
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