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SvemoTA Klubbadministration
Betalningsrutin
Betalningsrutin för tävlingstillstånd, banlicenser och funktionärslicenser är ändrade och finns numera i
Svemo TA. Det skickas inte längre ut via brev till klubben utan ett betalningsunderlag skapas i Svemo TA
som klubbadministratören (Administratör TA), kommer åt.
Förändringen innebär en snabbare hantering och ökad service. Klubbens IdrottOnline-ansvarige kan tilldela
andra personer i föreningen olika roller, inklusive rollen Administratör TA. Detta görs i klubbens
medlemsregister i IdrottOnline Klubb.
Vi rekommenderar att klubben skaffar Internetbank (SEB, Swedbank eller Nordea) för betalning av fakturor
via Svemo TA. Det går även att betala med betalkort.
För tillfället så är det endast Swedbank som hanterar inloggning med ett organisationskonto, så om ni inte
redan har internetbank så föreslår vi att ni väljer just Swedbank för att kunna betala via bank.

Gör så här
▪

Logga in på klubbens IdrottOnline-hemsida - http://idrottonline.se

▪

Klicka på fliken Fler och välj Svemo TA. Alternativt så visas Svemo TA direkt i menyn som den
nedre exempelbilden visar.

Meny som visas på IdrottOnline-hemsida.

Alternativt utseende på den meny som visas på IdrottOnline-hemsida.
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Klubbadministration – Alla obetalda betalningskrav
För att enklast se alla obetalda betalningskrav kan ni välja Varukorg under Klubbadministration.
Här kan ni välja vilka artiklar ni vill betala genom att markera/avmarkera dessa med kryssrutorna.

För att betala klickar ni på Betala valda artiklar.

Nu visas betalningsalternativ och dess priser. Att betala är summan för orderns artiklar exklusive priset för
serviceavgiften som är olika beroende på vilket val du gör.
Det är endast Swedbank som visas för Betala via bank eftersom det endast är dem som stödjer inloggning
som organisation. Om ni inte har Swedbank så går det bra att betala med kort eller faktura.
För att betala klicka på Betala som visas längst ned till höger på sidan.
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Klubbadministration – Betalningskrav
Under betalningskrav kan ni se alla tidigare betalningskrav som står på klubben. Vill ni endast se de
obetalda betalningskraven, markerar ni kryssrutan Visa endast obetalda och klickar på Sök.
Här kan ni även välja att klicka på en Order för att visa dess innehåll.

Om ni klickar på länken med ordernummer öppnas ett fönster med information om ordern.

Betala via PayEx (kort eller bank)
Betalningarna i Svemo sker via betalningsväxeln PayEx. När ni går vidare och klickar på Betala efter att ni
valt betalningsalternativen kort eller bank kommer ni till PayEx betalsida.
Efter att ni slutfört er betalning så ska ni skickas tillbaka till Svemo TA, detta är viktigt för att vi ska kunna
verifiera betalningen som gjorts. Om betalningen inte verifieras av Svemo TA inom en viss tid kommer
PayEx att betala tillbaka pengarna till er och Svemo TA kan då inte se ordern som betald.
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Om ni mot förmodan inte skulle skickas tillbaka till Svemo TA efter en slutförd betalning så kan ni enkelt
själva gå till Svemo TA via klubbens hemsida som ni gjort för att logga in. Se rubrik - Jag skickades inte
tillbaka till Svemo TA efter slutförd betalning.

Godkänd betalning
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Betala via PayEx (faktura)
Här kan ni välja att få fakturan via E-post (PDF-format) eller som en traditionell pappersfaktura.

Kontrollera att alla uppgifter som är förifyllda är korrekta så att inte fel uppgifter har registrerats i systemet.
Klicka sedan på Skicka faktura, som ni hittar längst ned till höger i bilden ovan.
Om allt går som det ska kommer ni till en bekräftelse av fakturaköp, se bild nedan.
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Jag skickades inte tillbaka till Svemo TA efter slutförd betalning
Logga då in via klubbens hemsida och ta er till Svemo TA igen. Därefter väljer ni Varukorg under
Klubbadministration.
Varukorgen bör då ha en knapp som heter Kontrollera betalningsstatus på tidigare betalningar. Klicka på
denna för att verifiera betalningen.
Om betalningen inte har hunnit betalas tillbaka av PayEx och att den lyckats, så visas ett meddelande. Se
bilder nedan.

Godkänd betalning
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Ej godkänd betalning

Alternativt kan det se ut som bilden nedan visar.
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