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Bruksanvisning för EQ Timings anmälningssystem
Språkvalet finns högst uppe till höger.
På denna sida börjar man med att väljer sträcka genom att trycka på ”Anmäl”. Vill man
anmäla fler personer ( tex till ett företagsteam) så trycker du så många gånger som det antal
personer du vill anmäla.

Antalet anmälda syns i köpkorgen upp till höger.
Fortsätt genom att trycka på den blå/vita pilen!
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Nu kommer du till inloggningssidan.
Systemet kräver inloggning.








Har du registrerat dig tidigare någon gång, så loggar du in med samma lösenord.
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du glömt lösenordet så väljer du ”Glömt lösenordet?” och du kan generera ett nytt lösenord
åt dig. Skriv in din e-postadress och tryck ”sänd”. Du får ett e-postmeddelande med en länk
via vilken du kommer åt att göra nytt lösenord åt dig.

Återgå nu till inloggningssidan och logga in med det nya lösenordet.
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Är du första gångens användare av systemet så klickar du på ”Ny användare”.
Då kommer du till en sida där du skall göra din profil i systemt, dvs skriva in dina uppgifter
samt skapa ett lösenord åt dig (sätt på minnet!). E-postadressen används normalt som
användarnamn.
Här kan man också göra en profil för ett företag om företaget skall betala deltagaravgifterna
för t.ex ett firmalag (företagsteam). Då väljer du ”Företag” istället för ”Privat”.
När du är klar och kryssat för samtycket så trycker du ”Registrera”.
Återgå nu till inloggningssidan och logga in med ditt nya lösenord.
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Efter inloggning kommer du till denna sida.
Dina personuppgifter kommer automatiskt. Fyll i resterande uppgifter.
Om du anmäler fler personer så väljer du ”nästa schema” längst ner och fyller i uppgifterna för
följande person osv.
När allas uppgifter är ifyllda trycker du ”Fortsätt till utchecking”
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På denna sida ser du slutsumman och här väljer du betalningsalternativ.




”Faktura” innebär att fakturan kommer till din e-post. Betalas på normalt sätt via nätbanken.
”Paytrail” innebär att du betalar direkt här och nu. Obs att det tillkommer en serviceavgift i
detta fall.
Väljer du ”annan fakturamottagare”, vilket kan komma på fråga när man anmäler
företagsteam (firmalag), krävs det att företaget även är registrerat i systemet. Därmed fås
fakturan i företagets namn. Som anmälare och kontaktperson kan du även registrera ett
företag blott du har tillstånd och tillgång till företagets uppgifter.
Om man inte i detta fall väljer ”annan fakturamottagare” så får respektive anmäld deltagare i
firmalaget fakturan till sin egen e-postadress.

När du är klar väljer du ”slutför”
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Om man under anmälningsprocessen önskar korrigera antalet i köpkorgen så klickar du på korgen,
och du kommer till en sida där du kan ta bort rader eller helt tömma korgen.
Tryck ”Nästa” för att gå vidare.

Min sida:
PÅ ”Min sida” hittar du och kan editera dina personuppgifter, se dina anmälningar, resultat,
fakturor och fakturastatus mm mm.

