För Kommissarier:
Instruktion Skapa nytt provtillfälle

På startsidan, välj meny Skapa, Planera och Administrera prov

Välj Skapa provtillfälle

Fyll i önskade värden för provtyp, klass och provform. Det är möjligt att välja mer än en klass. Dessa val går

inte att editera i efterhand, om du väljer fel eller ändrar dig så måste du lägga upp ett helt nytt provtillfälle.

Om du redan vet vilken eller vilka domare som kommer döma under provet så kan du ange det i det
rödmarkerade valet nedan. Du kan välja en eller flera domare. Sök genom att börja skriva namnet på

domaren du söker. Detta val och samtliga kommande nedanför kan du editera i efterhand.

Om provtillfället har ett kollegie, markerar du nedan rödmarkerade val.

Ange sedan vad provet kommer kosta för deltagaren. Administrationsavgiften betalas alltid online med kort
av deltagaren. Avgiften till domaren kan tas ut samtidigt eller manuellt på annat sätt, ex kontant på plats,

Swish eller dylikt beroende på vad som är avtalat med domaren.
Slutligen kan du välja att bifoga en eller flera filer med ytterligare information samt skriva en beskrivande

text för provet som är den deltagaren ser när denne går in för att anmäla sig. Avsluta med att klicka på Spara.

Ditt prov är nu publicerat och hundägare hittar ditt prov under Kommande prov på startsidan. Du kan även se
ditt prov under ”Skapa, Planera och Administrera prov”.

Många inställningar för ett prov går att editera. Sök upp ditt prov under ”Skapa, Planera och Administrera

prov”. Klicka antingen på provnumret eller länken ”Provtillfälle” längst ut till höger.

Välj Admin och sedan Inställningar. Nu öppnas ett fönster liknande det för att skapa ett nytt prov. Hr kan du
editera ditt prov och spara det igen. Kom ihåg att meddela redan anmälda hundägare om eventuella

förändringar som är av vikt för dem, det görs inte automatiskt.

Instruktion Skapa nytt provtillfälle
Du kan närsomhelst gå in och planera starter i ditt provtillfälle. Detta måste göras för att domaren skall få
upp sitt prov i appen och få möjlighet att döma hunden.
Börja med att gå till ”Skapa, planera och administrera prov” och sök upp önskat provtillfälle. Notera statusen

”Under behandling” i grått längst ut till höger.

Välj ”Snabbredigera”

Du får nu upp en pop-up ruta med inställningar för just denna start.

Du väljer nu vilken domare som skall döma, vilket datum starten skall gå och om starten gäller heldag eller

en viss tidpunkt. Status sätts automatiskt till ”Planerat” när du sparar.
När du sparat kan du se att status uppdateras samt att domare är satt. Nu skickas automatiskt ett mail till

domaren och föraren med information kring att provet är planerat.

