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Logga in
Öppna din webbläsare och gå till https://adm.cardskipper.se/ för att komma till inloggningssidan. Här anger du dina
inloggningsuppgifter och klickar på Login. Inloggningsuppgifterna är de samma som du har i appen Cardskipper.
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1 Hem
Startsidan(Hem) visar statistik på hur många medlemmar organisation har samt hur många som har laddat ner sitt kort
i telefonen.
Utan anv. – Antalet ej registrerade
Med anv. – Antalet registrerade
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2 Organisation
Redigera info som gäller din organisation.

2.1.1.1

Bilder

Logo för kortdesign är bilden som kommer att kunna användas på medlemskortet.
Organisationsbilden kan användas i betalningsfunktionen(Se separat manual vid användning).
OBS: Bilden som du laddar upp måste vara av formatet png, jpg eller gif.

2.1.1.2
Avsändare
SMS-avsändare, vad ska det stå att välkomstmeddelandet kommer ifrån.
Mail-avsändare, vad ska stå att de bekräftelsemail och registreringsmail som skickas kommer ifrån.

2.1.1.3
Räkenskapsår
Mellan dessa datum kan era medlemmar faktureras för. Detta kan ändras vid överrenskommelse.
2.1.1.4
Kontrakt
Referens för kontraktet samt hur länge är kontraktet skrivet.
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2.1.1.5
Redigera roller
Redigera roller genom att klicka på pennan (

2018-01-26
).

En enskild roll kan ha en unik bild, den kan du lägga till här så du kan lägga till den på medlemskortet.
OBS: Bilden som du laddar upp måste vara av formatet png, jpg eller gif.

Ändra namn samt beskrivning på rollen du väljer att redigera.
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3 Medlem
Förklaring till de olika funktionerna följer nedan.

3.1

Visa/Redigera

Sök upp medlemmar via sökfälten.
Pennan(

) – Redigera medlemmens information.

Plustecknet( ) – Lägg till en ny roll för den medlemmen.
Rutan Endast Aktiva – Här kan du se både aktiva och inaktiva medlemmar. En inaktiv medlemmen är en medlem som har
haft ett kort tidigare men där giltighetstiden gått ut.

3.2

Skapa

Ange grundinformationen.

Finns det inom organisation någon medlem med samma information som angavs i grundinformationen som kommer
en varning. Den blåa knappen klickas på om det inte är samma medlem.
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Här anger du all information du vill på medlemmen. Det som måste anges är mobil1 eller E-post samt från och till.
Så fort du klickar på ”Spara” kommer ett registreringssms att gå ut till medlemmen direkt OM från och till datumet
innefattar dagens datum.

När du ska söka upp en medlem kan du även söka på en viss söketikett. Genom att klicka på pennan(
in de etiketter du vill ha på just den medlemmen du lägger till eller redigerar.

) kan du skriva

3.2.1.1 Redigera medlem
Här kan du ändra eller lägga till i informationen som du lägger till i bilden ovan.
Under Roller(medlemskap) kan du även redigera en medlems enskilda roll, oftast är det här man ändrar giltighetstiden
i från och till rutorna.

3.2.1.2
Bilder
Man kan använda en profilbild eller signatur på kortet om man vill det. Det lägger man till där det står ”Bilder”.
Rekommenderad storlek på profilbild är 400x500 för ett passliknande foto. Se till att alla medlemmars profilbild har
samma mått för att det inte ska skapa problem på medlemskortlayouten.
OBS: Bilden som du laddar upp måste vara av formatet png, jpg eller gif.

3.2.1.3
SMS Log
På varje enskild medlem kan du se statusen på det sms som går ut vid registreringen av personen. Håll muspekaren över
pricken för att se status om den inte visar grönt.
Grönt = levererad.
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Importera

OBS: Du måste ha Excel installerat på datorn för att detta ska fungera.
Vill du lägga till flera medlemmar samtidigt så finns denna import-funktion.
3.3.1
Välj roll/Ladda ned mall
Välj vilken roll du vill importera till.
Har du inte en importfil sen innan kan du ladda ner en tom mall.

De gulmarkerade kolumnerna i filen måste anges för att importen ska gå igenom. Saknas något kommer den
medlemmen som inte har fullständig information inte att importeras.
Nedan finns en förklaring i varje ruta hur informationen ska skrivas. Kontakta oss om ni ändå är osäkra så hjälper vi till.
Spara filen du redigerat på din dator när du klar.

För att importera den sparade filen går du tillbaka till cardskipper, klickar på ”Välj” och söker upp filen. När du valt
filen du vill importera så laddar du upp den genom att klicka på Ladda upp och importera.
3.3.1.1
Format på mobilnummer
Formaten nedan är de som stöds i importen:
7x xxxxxxx
07x xxxxxxx
+46 07x xxxxxxx
+46 7x xxxxxxx
00 46 7x xxxxxxx
00 46 07x xxxxxxx
Viktigt är att det bara ligger ett mobilnummer per cell(ruta).
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Knappen nedan kommer blir först tillgänglig när en importfil har blivit vald.

Du kan följa din import medan den importeras till Cardskipper.
När importen är klar kommer den hamna under ”Historiska”.
Under varje kolumn kan man klicka på färgen för att få en excel-fil på exempelvis felen i importen. Felen är rödmarkerade.

Du kan även lägga in fler filer och bilda en kö med importer.
I ”Aktiv” listan hamnar de som inte importerats men ligger i kö.

Sms/mail skickas ut så fort startdatumet för rollen har passerats. Det innebär att du kan importera medlemmar och
välja en dag i framtiden som sms/mail skickas ut. Är startdatum bakåt i tiden så skickas sms/mail ut när importen sker.

3.4

Exportera

OBS: Du måste ha Excel installerat på datorn för att detta ska fungera.
Här kan du få ut excel-listor(importfiler) för alla medlemmar som finns i systemet. Antingen alla roller eller en enskild
roll kan väljas.
Medlemsrapporten visar medlemmarnas användarmail och registreringsdatum.
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Installstions-SMS/Mail

Här kan du se alla sms och mail som din organisation skickat ut mellan olika datum. Du kan även ange olika sökkriterier i de
rutor som finns samt ta ut en rapport.

3.6

Installationspåminnelse

Här kan du skicka ut flera påminnelser till medlemmar som inte skapat ett konto i Cardskipper samtidigt. Man kan välja olika
kriterier. Vid någon oklarhet angående detta hör av er till oss på Cardskipper.
Varje påminnelsesms kommer att debiteras separat.

När du har klickat på sök kommer du få fram hur många sms som kommer att skickas, du kan även välja att ta ut en rapport
på vilka en påminnelse skickas till.
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4 Kommunikation
Här skickas informationen som medlemmarna ska ta del av ut.

4.1

Skapa

Titel – kommunikationens överskrift.
Giltighetstiden som sätts styr hur länge posten ligger kvar i medlemmens mobil. Lämna ”giltigt till” tomt om den ska
ligga kvar tillsvidare.
Typ – Välj vilken typ av kommunikation det ska vara, de olika typerna ligger på olika ”sidor” i mobilen.
Kategori – Välj normal eller kod per medlem(förklaras längre ner i manualen).
Dold länk titel – Istället för att visa en länk kan man exempelvis skriva ”Klicka här”.
Dold länk – Hamnar på länken som ligger under ”Dold länk titel”.
Publiceringsdag – Giltigt från kommer alltid att stå som publiceringsdag. Ändras inte klockslaget går nyheten ut så fort
den publiceras.
Push vid publicering – Vill du att medlemmen ska få en push-notis måste rutan vara ikryssad.
I rutan ”Beskrivning” anger man den text man vill kommunicera ut.
Välj sedan vilka roller som ska få just denna kommunikation.
OBS: När du klickat på Skapa så har inte informationen nått medlemmarna ännu. Läs om hur du publicerar
informationen under 3.4.1.3.
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4.1.1
Urval
Gör olika urval om man inte vill skicka till organisationens alla medlemmar.

Urvalet Från fil kommer automatiskt ta med ALLA roller. Ska du använda dig av Från fil urvalet så måste du klicka på
.
Ladda ner mallen för importen och skriv sedan i de personer du vill ska få information. När du är klar sparar du ner filen
på din dator, välj sedan filen och klicka på Ladda upp och importera.

Du kan exportera ut en lista för att se vilka som kommer få kommunikationen, inom parentes är alla medlemmar i
organisation.
Du kan även se hur många som läst den information du skickat ut.
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4.1.2
Bild/streckkod
Lägg till en bild som passar till kommunikationen. Välj bild från din dator och ladda sedan upp
den. Streckkoder kan också användas.
OBS: Bilden måste vara av formatet png, jpg, eller gif.
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4.1.3
Kod per medlem
OBS: Du måste ha Excel installerat på datorn för att detta ska funka.
Väljer du Kod per medlem så har du möjlighet att lägga in en unik kod till varje medlem. För att få in dessa koder i
Cardskipper gör du följande.
1. I beskrivningen måste det stå #CODE#. Där du väljer att skriva #CODE# i texten kommer den unika koden
placeras.

2. Öppna upp ett tomt Exceldokument. På rad 1 skriver du Code och sedan fyller du på med koder på
efterföljande rader. Detta görs tills du vet att du har tillräckligt med koder så att alla medlemmar inom rollen
får en unik kod vardera. Spara sedan ner filen på din dator.

3. Gå tillbaka till Cardskipper, välj filen du lagt koderna i och klicka sedan på Ladda upp. När du sedan publicerar
informationen kommer medlemmarna få sin unika kod.
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4.1.4
Publicera
När du är klar och vill få ut informationen till dina medlemmar så klickar du på Godkänn. När du gjort det kommer
informationen finnas tillgänglig för medlemmarna. Att godkänna går bara att göra en gång. Informationen når
medlemmarna det datum du har satt som publiceringsdatum. Om du väljer ett framtida datum för publicering så
kommer informationen att publiceras/pushas 08.00 den dagen.

4.1.5 Visa/Redigera
Här visas organisationens aktiva kommunikationer. Du kan söka upp en specifik kommunikation.
Klickar du på pennan( )så har du möjlighet att ändra innehåll i en befintlig kommunikation. Sparar du informationen
när du ändrat så ändras det i medlemmens mobil.
För att radera en kommunikation klickar du på papperskorgen längst till höger (
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5 Användare

5.1

Visa/redigera

Här kan du ändra kontoinformation för organisationens medlemmar.
Du kan byta inloggningsuppgifter som enskilda medlemmar har i appen.
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6 Kortdesign
Här designar du organisationens medlemskort. Eftersom olika roller kan ha olika layouts så måste du välja roll först..

6.1.1 Bakgrund
Bildbakgrunden lägger du till vid plustecknet.
Vid användning av endast enhetlig färg klickar man på färgrutan.
OBS: Tänk på att bilden måste vara av formatet png, jpg, eller gif. Rekommenderad bildstorlek är 1080p (1920x1080)

6.1.2 Bilder
Vill du lägga till de bilder du lagt till under din organisation eller din roll så kan du välja dessa bilder i listan. Klicka sedan
på plustecknet för att visa bilden. Den svarta stjärnan indikerar logotypens placering på kortet. Du kan korrigera
placeringen genom att klicka på valfri vit stjärna.
Med hjälp av den vågräta pilen(
) kan du ställa in mer exakt vart du vill att logan ska placeras vågrätt, med den
lodräta pilen( ) gör du samma sak fast lodrätt. Pilen som är diagonal(
) styr hur stor bilden ska vara.
Vill du lägga till en profilbild på varje medlemskort eller en signatur klickar du på plustecknet och sedan väljer vilket av
de två alternativen du vill använda. Samma funktioner gällande placering och storlek gäller för dessa bilder.

Rekommenderad storlek på profilbild är 400x500 för ett passliknande foto. Se till att alla medlemmars profilbild har
samma mått för att det inte ska skapa problem på medlemskortlayouten.
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6.1.3 Text
För att lägga in en eller flera textrader på ditt kort klickar du på plustecknet. Den svarta stjärnan indikerar placeringen
av texten på kortet. Du kan korrigera placeringen genom att klicka på valfri vit stjärna. För att radera en textrad klickar
du på papperskorgen till vänster och textraden.

Du kan med hjälp av pilarna ändra textradernas inbördes ordning.

För att få in medlemmens unika uppgifter på kortet så används Nyckelord. Skriv in ett eller flera nyckelord i textrutan
där du vill att informationen ska synas. Skriver du något i en textruta utan att använda nyckelord så kommer denna
text visas på samtliga kort.
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6.1.3.1
Datumformatering
Du kan använda dig av datumformatering på de nyckelord som innefattar datum.
Nedan ser du vilka nyckelord du kan använda dig av.
#Validto#
#Validfrom#
#Birthdate#
Använder du dig av ett nyckelord datum så kan du visa det på olika sätt. Nedan ser du vilka olika visningsalternativ du har.
"dd"
"d"
"M"
"MM"
"yy"
"yyyy"

Dagen i månaden, från 01 till 31.
Dagen i månaden, från 1 till 31.
Månaden, från 1 till 12.
Månaden, från 01 till 12.
Året, från 00 till 99.
Årtalet i 4-siffror.

Beroende på vilka alternativ du vill använda så finns exempel nedan:
#Nyckelord# = "2015-10-20" (Standard)
#Nyckelord("dd MM yyyy")# = "20 10 2015"
#Nyckelord("yyyy-MM-dd")# = "2015-10-20"
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6.1.3.2
Textformatering
Du kan använda dig av textformatering på alla nyckelord förutom nyckelorden som innefattar datum.
Använder du dig av endast små bokstäver på ett nyckelord, så kommer texten att visas i små bokstäver på kortet.
Exempel: #fullname# = "förnamn efternamn"
Använder du dig av endas stora bokstäver på ett nyckelord, så kommer texten att visas i stora bokstäver på kortet.
Exempel: #FULLNAME# = "FÖRNAMN EFTERNAMN"
Skriver du nyckelordet som det visas i listan ovan så kommer texten att visas som den är.
Exempel: #Fullname# = "Förnamn Efternamn"
6.1.4 Spara/Förhandsgranska/Publicera/Kopiera
När designen är klar kan du spara ditt kort genom att klicka på Spara. För att medlemmen ska se hur kortet ser ut måste
man klicka på Publicera. När du har skapat en kortdesign finns det en möjlighet att kopiera denna till flera roller. För att
kopiera till en ny roll måste du först byta roll i den gråa rutan längst upp på sidan. Klicka sedan på Kopiera och välj den
design du nyss skapat. OBS: Glöm inte att publicera kortet för den nya rollen när du kopierat kortdesignen.
Du kan även förhandsgranska ett medlemskort. Skriv då medlemmens medlemsnummer för att se det unika kortet.
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