Kom igång med OnCourse
Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika
modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans.
OnCourse består av följande moduler:


Personal – Håller reda på alla anställda.



Tidrapport – I denna gör alla anställda sin tidredovisning.



Maskin – Håller reda på alla maskiner.



Ekonomi – Budget och konton.



Leverantör – Håller reda på alla leverantörer.



Bana – Banskötsel, klipphöjder och stimp-värden.



Dagbok – Noteringar om väderförhållanden samt planering av varje dag.



Lager – Komplett modul för lagerhantering.



Rapport – Skriv ut, maila och export av data från samtliga moduler.



Underhåll – Parametersättning och inställningar för samtliga moduler.

De mest värdefulla modulerna är Tidrapport, Maskin och Bana/Hål.
OnCourse inkluderar även följande Internet-funktioner:


Helgdagsimport för att säkerställa korrekt tidrapportering och löneunderlag.



Maskin marknad. Lägg up era maskiner till försäljning.



Programuppdateringar

Lycka till med OnCourse!

Personal
I denna modul ska du mata in alla dina anställda. Detta är väldigt viktigt för att
tidrapporteringsfunktionerna ska fungera. Klicka ”Lägg till” i verktygsraden och fyll i all
basinformation såsom adress och anställningsinformation. Om den anställde ska ha
möjlighet att själv logga in i OnCourse för att göra sin egen tidrapportering så behöver du
även ange ett login-namn för den anställde. Efter att du har fyllt i allt så klicka på OK och
fortsätt därefter med nästa anställd. Du kan senare fylla i information om utbildning och
närmast anhörig.

Tidrapport
I denna modul kan varje anställd mata in arbetad tid varje dag. När den anställde har blivit
kopplad till en användare i personalmodulen kan denne själv logga in och göra sin egen
tidrapportering. Till exempel vad har gjorts; Gödsling, kompledighet, semester, sjuk eller
annat.
Nedan kan du se ett exempel. När användaren klickar på tidrapportmodulen får denne en
översikt över innevarande månad och kan enkelt mata in vad de har gjort. För att mata in så
dubbelklicka på en dag eller tryck F7 (Dagens tidrapport) som tar dig direkt till dagens
tidrapport. Nu kan du mata in sk tidposter. Gör det genom att klicka på Lägg till och mata in
arbetsuppgiften och timmar. Sen är du klar.

Maskin
I denna modul matar du in alla dina maskiner. Ju mer information/data du matar in ju
bättre blir OnCourse. Klicka på Lägg till för att starta inmatning av en ny maskin.
Till att börja med är det viktigt att du ger maskinen ett nummer, skriver in märket, väljer typ
och sätter maskinens status. Detta görs i första fliken. Efter detta är det en god idé att du
matar in ekonomiinformation såsom inköpsdatum, pris, konto, kostnadsställe och
avskrivningstid (i år räknat). Genom att göra detta kan du senare kunna se och spåra
kostnaden för maskinen i ekonomimodulen samt skriva ut en total kostnadsanalys som säger
om maskinen är för dyr i drift eller ej.

Maskinmodulen har också funktioner för service, vilket innebär att du kan mata in alla
servicar ni har gjort på maskinen. Detta görs under fliken Service. Bara klicka på Lägg till och
fyll i information om servicen och därefter klicka OK.
Genom att mata in alla servicar regelbundet, så har du möjlighet att senare spåra och följa
upp kostnader samt gå tillbaka och se till exempel vilka reservdelar som har använts mm.
Under fliken Användning kan du se hur många timmar maskinen använts. Alla timmar
kommer in automatiskt från tidrapportmodulen när varje anställd har tidrapporterat på just
denna maskin.
OnCourse kan också påminna dig när det är dags för service. Om du anger månadsintervall
och/eller användningstimmar (maskintimmar) så kommer OnCourse sen att påminna dig
när det är dags att serva maskinen. Efter du har gjort en service så kommer du inte bli
påmind igen förens det är dags igen!

Webbmarknad
För att lägga ut maskiner till försäljning måste du först mata in dina egna kontaktuppgifter.
Detta görs genom att gå in under Inställningar uppe i Arkivmenyn. Efter det väljer du
Webbförsäljning. Du kommer nu att se följande bild.

Mata in dina kontaktuppgifter och klicka på OK. Du kan nu gå tillbaka till maskinmodulen
och till den maskin du vill sälja. I Ekonomifliken sätt ”Till Salu” = Ja, skriv din annons text
och ange ditt pris. Se bild nedan.

Du ska nu i nästa steg gå tillbaka till Webbmarknad och klicka på Mina maskiner till salu.
Markera den maskinen du vill publicera (överföra) och klicka därefter på ”Överför maskiner
till webb” i verktygsfältet. Maskinen kommer nu att vara publicerad på webbmarknaden i ditt
land. ”Annonsen” kommer att vara tillgänglig för alla som använder OnCourse.
För att se alla maskiner som är till salu, klicka på ”Alla maskiner till salu”. Genom att
dubbelklicka på maskinen så får du upp mer information.

Ekonomi
I denna modul så sätter du upp din budget för banan för varje period (år). För att börja
använda denna modul så måste du mata in alla de konton och kostnadsställen som ni
använder i er kontoplan. Gör detta i Underhållsmodulen först. Efter detta är det nu möjligt
att skapa en budget för t ex år 2007 (kallas för perioder). Detta gör du genom att helt enkelt
dubbelklicka på perioden 2007 och alla konton och kostnadsställen kommer att visas. I
budgetkolumnen ska du nu mata in din budget för varje konto. Under året kommer
kolumnen Programutfall visa den totala kostnad som OnCourse har hållit reda på. Om du har
andra utgifter så ta och mata in dom under kolumnen Utfall. För att snabbt och enkelt ändra
ett utfall på ett konto, markera kontot och tryck därefter F5 för att justera beloppet. I
rapportmodulen kan du sen skriva ut din budget.

Leverantör
I denna modul matar du in alla dina egna leverantörer. När du har gjort detta så kommer du
på ett enkelt sätt kunna komma åt dina leverantörer och era kontakter. Det är som en
adressbok. Det blir sen enkelt att maila eller ringa dina kontakter. För att mata in en
leverantör klicka på Lägg till och fyll i kontakt och adressinformation och klicka OK för att
spara den. Fortsätt därefter med nästa osv. Ju mer information du matar in, desto bättre
kommer din adressbok att bli.

Bana/Hål
Hål
För att börja använda denna modul och få möjlighet att skapa banskötselåtgärder så måste
du först mata in alla hål som du har. För att göra detta, klicka på Hål och därefter Lägg till
uppe i verktygsraden. Var god mata in hålnummer, hålnamn och välj vilken bana som hålet
ska tillhöra. I nästa steg behöver du mata in längderna från varje tee i meter och hålets ytor i
m2. Det är ungefär det du behöver för att börja skapa banskötselåtgärder.

Banskötsel
För att börja mata in banskötselåtgärder behöver du också lägga upp de preparat som du
använder vid t ex gödsling. Gör detta i underhållsmodulen först. Efter detta klicka på
Banskötsel i menyn till vänster och klicka därefter på Lägg till för att skapa din första åtgärd.
Du matar nu in datum, händelse samt vilken yta/område du avser att gödsla på. Efter detta
väljer du preparat och dosering (kg/100m2) som du önskar att ha. I och med att du anger
dosering så kommer den totala mängden att beräknas automatiskt för dig. Du kan också göra
tvärtom: Först mata in totala mängden och programmet kommer att beräkna och visa
doseringen.

När du är klar, klickar du på OK. Du kan när som helst ändra en åtgärd och du kan också i
förväg mata in en åtgärd i framtiden. Därefter när åtgärden är utförd kan du gå in på den och
sätta ”Utfört av”.
För att följa upp åtgärder så finns det flera rapporter i rapportmodulen. T ex kan du ta fram
en rapport över mängderna av NPK som du har lagt ut på hål 18 under en viss tidsperiod osv.
I bana/hål-modulen kan du också mata in stimp och klipphöjder för era egen noteringar.

Dagbok
I denna modul, som är ganska enkel, kan du för varje dag skapa din egen lilla dagboksrapport
(dagpost). Rapporten innehåller väderleksinformation och andra noteringar. Under fliken
”Övrig information” så skriver du in planeringen för varje dag i korta drag samt sen vad som
hänt under dagen. För att skapa en dagbokspost, klicka på Lägg till och fyll i datum, väderlek
och dina noteringar (planering/vad har gjorts).

I rapportmodulen kan du därefter ta fram t ex väderleksrapporter.

Lager
I denna modul, som är lite mer avancerad, kan du ange alla artiklar som du vill hålla koll på
avseende kostnader, åtgång och prognoser osv.
De flesta klubbar använder denna modul för att hålla reda på drivmedel och reservdelar till
maskinservice. När en service är gjord på en maskin (antingen en fullservice eller bara
tankning) så dras automatiskt det antalet som använts från lagret. Framöver kan du sen se
den totala åtgången ni haft/konsumerat samt se en prognos över hur mycket som beräknas
behövas i framtiden.
För att börja skapa din första lagerartikel så ska du första lägga upp artikelgrupperna. Detta
görs i underhållsmodulen. Efter det gå tillbaka och klicka på Lägg till och skriv sen in
information i alla gröna fält. Alla gröna fält i OnCourse är alltid obligatoriska att fylla i. Glöm
inte heller att fylla i pris. Nu kan OnCourse börja hålla reda på just den här artikeln. Vid
senare tillfälle kan du fylla i mer information och lära dig mer om de olika funktionerna i
denna modul.

Rapport
I denna modul tar du fram rapporter och statistik på all information som har matats in i
systemet. Alla rapporter är kategoriserade för varje modul. För att köra en rapport är
proceduren samma för alla. Exemplet nedan visar hur man gör. Dubbelklicka på rapporten
Personalkort under Anställd och sen på fliken Filter. Här kan du ändra sorteringen genom att
dubbelklicka på Riktning i högerkolumnen. Dock så är detta inte så ofta nödvändigt så vi gör
inte det nu. Istället gör vi ett urval (filtrering). Vi gör nu detta genom att välja ”Filtrera på” =
Anställd och sen klicka på en anställd. Efter detta klickar du på Lägg till och filtret komma att
vara aktivt. Se nedan.

Nu ska vi ”köra” rapporten som man säger. Du kör rapporten genom att nu klicka på fliken
förhandsgranska. Se nedan.

Rapporten är nu klar och vi kan nu enkelt skriva ut den på vår skrivare, maila den till en
person eller göra en pdf. Alla dessa valmöjligheter finns uppe i verktygsraden.
Det är också möjligt att göra sina egna rapporter och ändra design mm. Detta beskrivs inte i
detta dokument.

Underhåll
I denna modul sätter du upp alla nödvändiga parametrar: t ex alla dina preparat, konton,
kostnadsställen och användare och dess rättigheter. Nedan bild visar en översikt över alla
underhåll. Underhåll för respektive modul fungerar som de vanliga modulerna så du kommer
förhoppningsvis finna det ganska enkelt att konfigurera OnCourse. Notera! När du matar in
nya saker i underhållet behöver du ibland starta om OnCourse för att de nya sakerna ska bli
tillgängliga i de andra modulerna.

En sak som är mycket viktigt är ”Användare och Rättigheter”. Här inne skapar du alla
användare som ska ha tillgång till OnCourse. Som standard i OnCourse efter det blivit
installerat finns en användare som heter oncourse. Denna användare har fulla rättigheter till
hela OnCourse. Efter installation ska du själva skapa alla de användare du behöver. Till
exempel mekaniker ska endast ha tillgång till maskin- och tidrapportmodulen. Därför ska du
skapa en grupp som har rättigheter för maskin och tidrapport. Efter det skapa en användare
och lägg till honom till ”maskingruppen”. Efter du skapat alla användare ska du gå in på
respektive anställd och välja deras användarnamn. Då har du kopplat en anställd till ett login.
Detta gör det nu möjligt för OnCourse att automatiskt visa den anställdes tidrapport när
denne loggar in.

Lycka till med OnCourse!

