Lathund för att lägga upp ett kurstillfälle
Under Organisation finns det en rubrik som heter Utbildning, under den finns det en länk
som heter Kurstillfällen, klicka där.

Då kommer du till Kurstillfällen och där kommer du att se en lista på Alla tillfällen, för att
lägga upp ett nytt kurstillfälle klickar du på +NYTT
När du lägger upp ett kurstillfälle måste du fylla i alla rutor som är markerade med en röd
stjärna annars kan man inte spara det sen. Fyll i dessa. Saknar du något, som t.ex. en merit så
kan du lägga upp en ny. Viktigt att vara noga när man väljer namn på kursen, för när man har
sparat det så går det inte att ändra på sen. Ett tips är att skriva kursnamn, ort, månad och år
t.ex. Steg 1 Uppsala, apr 2018. Välj spara.
Sen fyller man i deltagare allt eftersom de anmäler sig. Gå till rubriken Deltagare på
kurstillfällets sida och tryck på +.

Lathund för att lägga upp ett kurstillfälle
Det går att fylla i kostavvikelser på varje deltagare om det
behövs, det kommer sen att stå med när man tar ut en lista
på deltagarna.

Om man vill dra ut en lista på deltagarna så går du in på deltagare, klicka på rektangulära
ikonen bredvid + , då kommer man till en fullständig lista på alla deltagare och så kan man
välja att exportera den till excel. Om man vill lägga till någon eller några kolumner så väljer
man att ta ut listan som dynamiskt kalkylblad och då får man möjlighet att lägga till de
kolumner man behöver.
För att avsluta kursen så behöver man ändra deltagarnas status från Anmäld till Genomfört,
när man har gjort det så ändrar men kurstillfällets status från Administreras till Avslutad. Då
borde alla deltagarna få den meriten upplagd på sin medlemssida i CRM.

