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Innledning 

Dette heftet inneholder en beskrivelse av de grunnleggende funksjonene i Extensor 05 
Treningsadministrasjon. Ved å bruke dette heftet når du starter å bruke Extensor 05 vil du 
snart få oversikt over programmets muligheter. Bruker du det som et oppslagsverk senere, vil 
du også oppdage nyttige funksjoner som du kanskje ikke så ved oppstarten.  

Vi ønsker deg lykke til med Extensor 05!  

INNHOLD 

 ............................................................................................................................ 1 

INNLEDNING ..................................................................................................... 2 

1 FØRSTE INNLOGGING ................................................................................. 5 

1.1 BRUKERKONTO ............................................................................................................... 5 

1.1.1 Ansattes Personalia................................................................................................................................ 5 

1.1.2 Brukerkonto ............................................................................................................................................ 7 

1.1.3 Slik oppretter du brukerkonto ............................................................................................................... 8 

2 ARBEIDSMILJØET I EXTENSOR 05 ............................................................. 9 

2.1 HOVEDVINDUET ............................................................................................................. 9 

2.2 TOPPLINJE .................................................................................................................... 10 

2.3 TOPPMENY .................................................................................................................... 10 

2.3.1 Søkevinduet ........................................................................................................................................... 11 

2.4 HOVEDMENY .................................................................................................................12 

2.5 RAMMEVERK ................................................................................................................. 13 

2.6 KUNDEUTVALG ..............................................................................................................14 

2.7 TIDSLINJEN ...................................................................................................................14 

2.8 BUNNLINJEN OG SKRANKEFUNKSJONER .........................................................................14 

3 PERSONALIA .............................................................................................. 15 

3.1 VERKTØYLINJEN ............................................................................................................16 

3.2 REGISTRERE EN NY KUNDE .............................................................................................16 

3.3 VIS PERSONALIA I TAKT MED VALGT KUNDE .................................................................... 17 

3.4 KONFIGURERING ........................................................................................................... 17 

3.5 OPPRETTE TRENINGSKONTRAKT FRA PERSONALIA .......................................................... 17 

3.6 EGENDEFINERT ............................................................................................................ 18 

3.7 INNKALLINGSLOGG ....................................................................................................... 18 

4 TRENINGSADMINISTRASJON .................................................................... 19 

4.1 OPPRETTELSE AV TRENINGSKONTRAKT PÅ KUNDEN ........................................................19 

4.1.1 Periode/varighet .................................................................................................................................. 21 

4.1.2 Type medlemskap og prisliste ............................................................................................................. 21 

4.1.3 Klippekort ............................................................................................................................................. 24 

4.1.4 Betalingsmåte/ frekvens ...................................................................................................................... 25 

4.1.5 Annen betaler, beløp og tilpass avdrag. ............................................................................................. 25 



 Opplæringshefte Extensor 05 Treningsadministrasjon 

Side 3 av 79 

4.1.6 Avtalegiro ............................................................................................................................................ 28 

4.1.7 Første betaling ...................................................................................................................................... 29 

4.1.8 Betalingsopphold (frysing) ................................................................................................................. 30 

4.2 FRA KONTRAKT TIL REGNSKAP ....................................................................................... 31 

4.2.1 Send til regnskap og første betaling ................................................................................................... 31 

4.2.2 Fakturaoversikten og Reskontro i regnskapsmodulen – fra ordre til faktura ................................ 32 

4.2.3 Generer en ny ordre/faktura for en ny måned eller periode ............................................................ 34 

5 REGNSKAP OG BETALING ......................................................................... 35 

5.1 LOGO PÅ FAKTURA OG KVITTERING ................................................................................ 35 

5.2 ADMINISTRER ENHETER ............................................................................................... 36 

5.2.1 Generelt ................................................................................................................................................. 36 

5.2.2 Fakturaheading .................................................................................................................................... 37 

5.2.3 Betalingsinnstillinger for faktura ....................................................................................................... 37 

5.2.4 Fritekst på faktura ...............................................................................................................................38 

5.2.5 Ny ut og ny inn .....................................................................................................................................38 

5.3 FAKTURAOVERSIKT ....................................................................................................... 38 

5.3.1 Tilpass i Fakturaoversikten ................................................................................................................. 39 

5.4 RESKONTRO .................................................................................................................. 46 

5.5 OMSETNING / INNBETALING ......................................................................................... 46 

5.5.1 Innstillinger tidsperiode ...................................................................................................................... 47 

5.5.2 Filtrering og gruppering i visningen .................................................................................................. 47 

5.6 SALG AV PRODUKTER OG TJENESTER ............................................................................. 48 

5.6.1 Tilgang til produkt/tjeneste oversikten ............................................................................................. 48 

5.6.2 Registrere nytt produkt i Produkt/tjeneste modulen ........................................................................ 49 

5.6.3 Endring av produkter i ”produkt/tjeneste” oversikten ......................................................................50 

5.7 KORRIGERING AV KORTSALG OG KONTANTSALG I REGISTRER KONTANTSALG ................... 51 

5.7.1 Fremgangsmåte kortsalg scenario 1: ................................................................................................. 51 

5.7.2 Fremgangsmåte kortsalg, scenario 2: ................................................................................................ 51 

5.7.3 Fremgangsmåte kontantsalg: ............................................................................................................. 51 

5.8 AVSTEMMING ............................................................................................................... 53 

6 INNKALLING ............................................................................................. 56 

6.1 BREV ............................................................................................................................ 56 

6.1.1 Å sende brev .......................................................................................................................................... 56 

6.1.2 Flettefelt/automatikk ........................................................................................................................... 57 

6.2 E-POST ......................................................................................................................... 57 

6.2.1 Å sende E-post ...................................................................................................................................... 57 

6.3 SMS ............................................................................................................................. 58 

7 JOURNAL ................................................................................................... 59 

7.1 SAMMENDRAG .............................................................................................................. 59 

7.2 NOTATER ...................................................................................................................... 60 

7.2.1 Oversikt ................................................................................................................................................. 61 



 Opplæringshefte Extensor 05 Treningsadministrasjon 

Side 4 av 79 

7.2.2 Integrert tekstbehandler ...................................................................................................................... 61 

7.2.3 Øvelsesbank .......................................................................................................................................... 62 

7.3 MULTIMEDIA ................................................................................................................ 63 

7.3.1 Legge inn bilder fra digitalkamera ..................................................................................................... 64 

7.4 TESTER ......................................................................................................................... 66 

7.4.1 Definere tester ...................................................................................................................................... 66 

7.4.2 Registrere tester ................................................................................................................................... 66 

7.4.3 Visning av testresultater..................................................................................................................... 68 

8 PLANLEGGEREN........................................................................................ 70 

8.1 VERKTØYLINJEN ............................................................................................................ 71 

8.1.1 Andre ansattes planlegger .................................................................................................................. 71 

8.1.2 Se kundens planlegger ......................................................................................................................... 71 

8.1.3 I dag ...................................................................................................................................................... 71 

8.1.4 Søke i planleggeren .............................................................................................................................. 71 

8.1.5 Dagers visning ..................................................................................................................................... 72 

8.1.6 Innstillinger i planleggeren ................................................................................................................. 72 

8.2 OPPRETTE EN AVTALE ................................................................................................... 73 

8.2.1 Dra og slipp prinsippet ........................................................................................................................ 73 

8.2.2 Sett inn avtale ved høyreklikk ............................................................................................................. 74 

8.3 ENDRE EN AVTALE ........................................................................................................ 75 

8.4 INVITERE ANDRE .......................................................................................................... 75 

8.5 UTSKRIFT AV PLANLEGGEREN ....................................................................................... 77 

8.5.1 Utskrifts alternativer ........................................................................................................................... 77 

9 INTERN KOMMUNIKASJON ...................................................................... 78 

9.1 OPPSLAGSTAVLA OG BLUENOTE .................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opplæringshefte Extensor 05 Treningsadministrasjon 

Side 5 av 79 

1 Første innlogging 

Extensor 05 finner du på skrivebordet eller klikke på Windows-tasten og skrive inn Extensor. 
Alternativt kan du finne Extensor 05 ved å gå til ”Start” og deretter ”Alle Programmer”.  

 

For å starte Extensor 05 dobbeltklikker du på Extensor 05- ikonet: 

 

Når du åpner Extensor 05, kommer innloggingsvinduet til syne: 

 

 
Skriv inn ditt brukernavn og ditt passord i feltene. Dersom du ikke har opprettet din egen 
brukerkonto, benytter du TEST både som brukernavn og passord.  

Trykk på pil- knappen, eller ”Enter”- tasten på tastaturet for å logge fortsette. For å avbryte, 

trykk ”Off”-knappen:  

 

1.1 Brukerkonto 

En brukerkonto er som en signatur. Det er derfor viktig at hver bruker har sin egen 
brukerkonto, og alltid logger inn i Extensor 05 med denne.       

 

 

1.1.1 Ansattes Personalia 

For å opprette en brukerkonto, må vedkommende først registreres i 
Ansattes Personalia. Både ”Brukerkonto” og Ansattes Personalia 
finner du i hovedmenyen under Fellesadm.  

Det er kun systemadministrator som har tilgang til disse funksjonene.  
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Åpne ”Ansattes Personalia”.  

 

 

Som et minimum må feltene ”Navn” og ”Avdeling” være utfylt.  

For å opprette avdeling, klikker du på knappen avdeling , og fyller inn 
avdelingens navn og kontaktinformasjon:  
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1.1.2 Brukerkonto 

En brukerkonto er som en signatur. Det er derfor viktig at hver bruker har sin egen 
brukerkonto, og alltid logger inn i Extensor 05 med denne. Gjeldende brukerkonto og 
tilhørende tillatelser vises i nedre del av Extensor 05.  

 

Brukerkontoen benyttes til:  

 Styring av rettigheter og tillatelser, for eksempel må du være systemadministrator for 

å kunne gjøre endringer i innstillinger for virksomheten i Kontraktsbildet. 

 og for å gi tillatelser til hvem som skal ha 

tilgang til Regnskapet.   

 Styring av tilgang til moduler, dvs. hvilke funksjoner den enkelte ansatte skal ha 

tilgang til i Extensor 

 Man kan også definere hvilke andre brukere som skal ha skrivetilgang til den aktuelle 

ansattes planlegger 

 

Brukerkonto-vinduet ser slik ut:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I venstre del av vinduet opprettes og vedlikeholdes brukerkontoene, samt at man som 
administrator her kan styre hvilken dokument- og planleggertilgang hver enkelt bruker skal 
ha. Høyre del av vinduet viser en oversikt over samtlige brukerkontoer.  

Rød firkant:   Her styres tilgang til de ulike modulene i Extensor 

Grønn firkant:  Her styres dokument tilgangen i Extensor 

Orange firkant:  Her kan man pr bruker sette hvilke andre ansatte som skal ha tilgang 
til å opprette og redigere avtaler i planleggeren til den brukeren man 
har valgt 

Lilla firkant:   Her velger man hvilken brukerkonto man ønsker å redigere. 
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1.1.3 Slik oppretter du brukerkonto 

1. Klikk ”ny”.  

2. Velg ansatt fra nedtrekks meny.   

3. Skriv inn valgfritt brukernavn, passord, samt bekreft passord.  

Passord må være minst 6 tegn. Systemet skiller ikke på små og store bokstaver.  

4. Velg tillatelser i listen over faggrupper.  

 

5. Kryss av de moduler vedkommende skal ha tilgang til. Nederst til høyre finner du en 

hjelpetekst som forklarer litt om hver avkrysning.  

Kun et begrenset antall personer bør ha tilgang som systemadministrator. Kun én 
person kan stå som virksomhetens journalansvarlig.  

6. Definer dokumenttilgang, dvs. hvem som skal ha lesetilgang til vedkommendes 

dokumenter, samt om brukeren skal kunne endre tilgang selv.  

7. Definer planleggertilgang, dvs. hvem som skal ha tilgang til vedkommendes 

planlegger (endring av avtaler etc).  

8. Trykk ”Lagre”. Brukerkontoen er nå opprettet og klar til bruk. 
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2 Arbeidsmiljøet i Extensor 05 

Vårt fokus har vært å skape et system som du skal trives med, og som forenkler din 
administrasjonshverdag. Tema for design og profil er en “godværsdag”. Du vil se konturene 
av blå himmel i overgangene og hvite godværsskyer som silhuetter.  

Extensor 05 har et moderne grensesnitt. Illustrerende ikoner representerer de ulike 
funksjonene. 

Extensor 05 er en såkalt MDI-applikasjon. Det betyr at det er bygget opp med ett 
hovedvindu. Innenfor dette vil du kunne hente fram vinduer med ulike funksjoner. Flere 
ulike vinduer kan være åpne samtidig.  

 

2.1 Hovedvinduet 

Ditt første møte med Extensor 05 er slik: 

 

Her finner vi:  

1 = Topplinje 
2 = Toppmeny 
3 = Hovedmeny 
4 = Rammeverket 
5 = Gruppeutvalg 
6 = Bedriftsutvalg 
7 = Kundeutvalg 
8 = Vise/skjule utvalgslister 
9 = Tidslinjen 
10 = Bunnlinjen 

11 = Skranke 

Vi skal nå se nærmere på noen av disse funksjonene.  
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2.2 Topplinje 

I topplinjen finner du følgende funksjoner:  

 
 
Fil = Gir tilgang til alle hovedfunksjoner i systemet. Nyttige funksjoner er blant annet å søke 
etter oppdateringer, ta sikkerhetskopi, bytte passord, logge på som en annen bruker, eller 
avslutte. 

Vis = Velg å vise skjulte funksjoner. F.eks. oppgavelinje, skrankefunksjoner eller oppsett for 
mest brukt.   
 
Vindu = I vindu-funksjonen kan du velge ulike vindusvisninger, f.eks. flere vinduer side ved 
side, over hverandre eller parallelt.  
 
Hjelp = I ”Hjelp” får du tilgang til Extensor Quicksupport, som gjør at du kan få support 
direkte på din pc hvis den er tilknyttet internett. En kan også kjøre ulike scriptfiler herfra. 
Her finnes i tillegg informasjon om virksomheten og dens logo og systeminformasjon, samt 
ditt versjonsnummer av Extensor 05 under Om Extensor. 

2.3 Toppmeny 

 
Toppmenyen gir deg tilgang til en rekke standard menyvalg. Vi skal nå se noen av 
toppmenyens ikoner, og hvilken funksjon de har.  

    Viser eller skjuler snarveier i hovedmenyen. 
 
 Maksimerer Extensor 05 slik at hele skjermen fylles.  
 

Blar til hhv. forrige og neste valgte kunde. 

  

Velge mellom kunde- og bedriftsvisning   

 

En kan velge om en i systemet vil bruke ordet Kunde eller for eksempel ordet pasient/klient. 
Videre i manualen vil ordet Kunde bli benyttet. Cellene under viser informasjon om valgte 
kunde. 

 

 

ID = Kundens id-nummer i Extensor 05 (genereres automatisk).  

P. nr = Kundens fødselsnummer.  

Navn= Kundens navn.  

Ved å klikke nøyaktig på P. nr. i bildet over, kan visningen endres til: 

 

Født = Personens fødselsdato, eller:    
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Informasjonsknappen viser rask og sammenfattet informasjon om valgte kunde.  

 

 

Ved å klikke på “Rediger oppsett”, kan man selv 
bestemme hvilke felter man ønsker å ta med i 
hurtiginformasjonen. 

 

 

Man kan også velge for hvilken serie 
informasjonen skal gjelde. 

 

 

 

 Arkivet for elektroniske meldinger (Bluenotes). Lyser grønt når du har mottatt en ny 
Bluenote. 

 Varsler når du har fått et nytt innkommet elektronisk dokument (EDI). 

 Når du har usignerte journalelementer til signering, vil denne knappen lyse grønt.  

 Lyser grønt når du har gjøremål som skal gjennomføres.  

 Lyser grønt når den valgte kunden har en cave. 
 

 
BlueNote er Extensor 05 sitt eget meldingssystem. Send elektroniske 
”gullapper” til andre brukere av Extensor 05 i samme nettverk ved å klikke 
på denne knappen.  

 

2.3.1 Søkevinduet 

For å søke etter kunde klikker du på følgende ikon:  Skriv inn hele eller deler av 
for/etternavn, fødselsnummer, ID-nr. i Extensor, romnummer, eller egendefinerte 
kategorier.  

Søkevinduet vises slik: 

   

 

Dobbelt klikk på kunde for å velge 
vedkommende. 
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NB: Man kan høyreklikker på søke-ikonet for å bytte mellom det gamle 
søkevinduet og det nye. 

Det nye søkevinduet ser ut som følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her kan du blant annet velge om du vil vise «Enkel» visning (som er valgt nå, med rød 
sirkel), eller avansert visning der man søke mer avansert med flere enn ett kriterie. 

Det er praktisk å krysse av for at søkevinduet skal «Lukkes når valgt» (oransje sirkel). Dette 
gjør at når du har søkt etter en kunde kan du bla til korrekt kunde med piltastene, klikke 
enter så lukker vinduet seg og kunden er valgt. 

2.4 Hovedmeny 

Hovedmenyen i Extensor 05 finner du som en vertikal stolpe til venstre i bildet. For 
å hente fram de ulike funksjonsvinduene benytter du deg av menyvalgene. 

 

Menyvalgene er de grå overskriftsboksene som grupperes i Mest brukt, Kundeadm., 
Treniningsadm, Gruppeadm., Bedriftadm, Fellesadm., Personlig adm., 
Systemadm., samt Web & Plug-Ins. Under hver overskrift finner du ulike ikoner.  

I starten anbefaler vi at du holder deg til funksjonene under Mest Brukt. Etter hvert 
som du blir kjent med Extensor 05, kan du begi deg ut på og utforske de andre 
ikonene.  

Tips! Moduler du benytter jevnlig, kan være nyttig å legge som snarveier i ”Mest 
brukt”- menyen. Dette gjør du ved å gå inn på ”Vis” og ”Oppsett for mest brukt”. 
Hak deretter av for de funksjonene du ønsker skal inngå i ”Mest brukt”.  

I dette opplæringsheftet skal vi i hovedsak se på funksjonene som fins under Mest 
Brukt: Personalia, Kundebehandling, Kundeinfo og Regnskap.  
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2.5 Rammeverk 

Rammeverket er den blå bakgrunnen hvor funksjonsvinduene åpnes i. Det er mulig å ha flere 
funksjonsvinduer åpne samtidig i rammeverket.  

Tips! For å få oversikten over hvilke vinduer som er åpne, og lett veksle mellom 
dem, kan du vise oppgavelinjen (F11).  

 

Du kan også minimere/maksimere, eller legge ned vinduer ved behov. For å maksimere et 
vindu trykker du på maksimering øverst til høyre i vinduet:   

 

 

 

 

Du kan også dobbeltklikke på øvre kant av den blå rammen for å maksimere vinduer.  

 
 
For å minimere vinduet trykker du på minimeringsikonet (horisontal 
strek). Legg merke til at linjen for minimering/ maksimering/ lukking 
ligger lokalisert nesten helt øverst til høyre når vinduet er maksimert: 
 

 

 

 

For å endre på størrelsen til et minimert vindu beveger du musen i vinduets 
nedre høyre hjørne. En liten hvitpil vil komme til syne. Denne dras til vinduet 
er i ønsket størrelse: 

 

For å lukke et vindu trykker du på krysset i øvre høyre hjørne av vinduet. 
I maksimert modus er det det svarte krysset øverst i høyre hjørne av 
skjermen: 

 

For å lukke alle hovedvinduer i Extensor 05 trykker du på  

Den er plassert nederst til venstre i skjermbildet.  

Skal du forlate pc’n som kjører Extensor og ønsker å låse vinduet for å hindre at 

uvedkommende får tilgang til kundeopplysninger, trykker du på   

 

 

Dette vinduet vil da åpnes, og du vil da måtte skrive inn 
passord på nytt for å logge på. 
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2.6 Kundeutvalg 

Kundeutvalgslisten viser samtlige kunder som er lagret i systemet. Du finner 
den til høyre i skjermbildet.  Rett over utvalget finner du ikonet der du kan 
velge å vise eller skjule utvalget. 

Det er nyttig å ha muligheten til å skjule utvalget for eksempel dersom du ikke ønsker at 
listen skal være synlig for andre i rommet.  

 

 

 

Kundeutvalget filtreres etter ulike kriterier. Trykk på ”Alle kunder i 
systemet”, og kryss av for valgt filtrering: 

 

 

 

Oppfrisk deretter kundelisten: 

Kundeutvalgslisten viser nå resultatet av valgt filtrering. 

 

2.7 Tidslinjen 

Tidslinjen er en klokke i linjalformat som gir deg en rask oversikt over dagen: 

 
 

Merk! Timelinjen samhandler med planleggeren! 

Den blå streken viser deg hva klokken er på dette tidspunkt, mens de brune strekene viser 
avtalene som allerede er lagt inn i Planleggeren din. Slik kan du med et raskt blikk få rede på 
hvordan du tidsmessig ligger an til dagens avtaler.  

 

Selv om tidslinjen ikke er noen planlegger i seg selv, har den 
noen enkle planlegger- funksjoner. Ved å høyreklikke på 
timelinjen kan du åpne eksisterende avtaler, registrere en kunde 
som ankommet, registrere en kunde som ikke møtt, samt slette 
avtalen:  

  

Merk! Dobbeltklikk på tidslinjen åpner Planleggeren.  

2.8 Bunnlinjen og skrankefunksjoner 

 

Bunnlinjen er en informasjonslinje som sier deg når neste passordbytte er (hver 3. mnd.), 
hvilken bruker som er innlogget, hvilken faggruppe brukeren tilhører, samt dato og 
klokkeslett. Skrankefunksjoner aktiveres fra Vis og gir deg snarveier til enkelte moduler. 
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3 Personalia 

Når du skal registrere opplysninger om en ny kunde, gjøres dette i ”Personalia”. 
Ikonet for Personalia finner du under menyvalgene Mest Brukt, Kundeadm. og 
Treningsadm.  Det ser slik ut:  

Ved åpning av personaliavinduet vises opplysningene til valgte kunde i 
kundeutvalget til høyre, såfremt den lille mannen med pil har gul 
bakgrunn. Da er den aktivert.  

 

Når du klikker på Personalia ikonet, åpnes Personaliavinduet:  

 

Personalia er bygd opp av ulike skilleark. Her vises Generelt, Pårørende, Tilknyttet, Flyt, 
Serier, Gruppetilknytning, Egendefinert, Notater og Innkallingslogg. Hvilke av skillearkene 
som vises avhenger av tillatelsene til hver enkelt bruker. 

 

Vi skal i dette opplæringsheftet blant annet se på skillearket ”Generelt”.  

I ”Generelt” legger du inn informasjon om navn, fødsels eller- 
personnummer, adresse, telefonnummer, samt annen kontaktinformasjon 
som e-post og midlertidig adresse. I tillegg kan du skrive hvilken avdeling i 
virksomheten kunden er knyttet til.  

Du kan også kategorisere kunder etter egendefinerte kategorier, samt 
sjekke om andre kunder har samme navn/fødselsnummer (mulig 
dobbeltføring). Har du problemer med å knytte navn til et ansikt, er det 
nyttig å kunne ta bilde av kunden.  

Personalia har mange felter. Du velger selv hvilke som er viktige å 
registrere for deg og din virksomhet.  

Merk! Den eneste informasjonen du må fylle ut for at kunden skal bli registrert, 
er fødselsdato og etternavn.  

Feltene i personalia benyttes som grunnlag for statistisk informasjon, og bør 
derfor være mest mulig korrekt.  
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3.1 Verktøylinjen 

Vi skal nå se på hvilke funksjoner som fins i Personalia. På øverste linje i Personalia finner vi 
verktøylinjen:  

 

 

Legg merke til at denne verktøylinjen går igjen flere av vinduene i Extensor 05.  

Vi skal nå se på hva noen av ikonene står for:  

 Ny = Blankt ark for å registrere opplysninger til en ny kunde. 
 

 Lagre = Lagre innskrevet informasjon. 
 

 Endre = Hvis du har behov for å endre informasjonen etter lagring.  

 Slett = Med dette ikonet sletter du kunden fra kunderegisteret.  
 

 Skriv ut = Du får først en forhåndsvisning, før du skriver ut på tilkoblet skriver eller 
lagrer som PDF.  

3.2 Registrere en ny kunde 

Ved å trykke på ikonet ”Ny” , er det klart til å registrere personalia-informasjon for den 
nye kunden. Start øverst med fødselsdato og navn, og fyll så ut de opplysningene du har 
behov for:  

 

Legg merke til at kundens kjønn krysses automatisk av ut fra sammensetningen i kundens 
personnummer (hvis det benyttes). Stemmer ikke oppbygning og kjønn overens får du 
melding om dette, men du kan velge å fortsette. 

Etter du har skrevet inn ønsket informasjon, trykker du Lagre:  

Legg merke til at feltene for å skrive inn informasjon nå er låst. Dette vises ved at bakgrunnen 

er grå. For å låse opp oppføringen, bruker du endre- knappen:    
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3.3 Vis personalia i takt med valgt kunde 

Vi anbefaler at du som standard har aktivert ”Vis personalia i takt med valgt kunde” .  
Denne innstillingen gjør at personalia vises i takt med valgt kunde fra kundeutvalgslisten. På 
den måten minsker faren for at man gjør registreringer på feil kunde.   

Du finner funksjonsikonet øverst til høyre i personaliavinduet: 

 

Personaliavinduet endres i takt med valgt kunde i kundeutvalget når knappen er trykket inn 
(lysegul bakgrunn). Når knappen er deaktivert (Ingen ramme rundt), vil personalia 
informasjonen holdes konstant selv om du blar til en annen kunde i kundeutvalget.  

3.4 Konfigurering 

Nedtrekks menyer fins i feltene for postnummer/sted, trygdekontor, kommune, samt egne 
kategorier. Nedtrekks menyer gjør det lettere og raskere å fylle inn felter med standard 
verdier. Velg verdien fra lista, eller begynn å skrive i feltet.  

 

Poenget med konfigurering av nedtrekks menyer er at du selv kan definere hvilke verdier som 
skal være med.  

For å konfigurere en nedtrekks meny trykker du konfigureringsknappen  og får vinduet 
”Velg verdier”: 

 

Her haker du av de verdiene som skal være med i 

nedtrekks meny. Du kan også trykke . Da 
blir alle verdiene haket av. Ønsker du å ta bort alle 

hakene trykker du  

For å legge til en ny verdi i nedtrekks meny 

trykker du knappen for innstillinger:   

 

 

 

 

 

3.5  Opprette treningskontrakt fra Personalia 

Når man er ferdige med å registrere all info i personalia kan man velge om man vil gå direkte 

til treningskontrakten herfra. Det kan en gjøre ved å klikke på ikonet , dvs sette kunden 
direkte til Trening. Se videre beskrivelse angående utfylling av treningskontrakt i kap. 4. 
Treningsadministrasjon. 
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3.6 Egendefinert 

Skillearket Egendefinert i Personalia kan brukes til å lagre informasjon som man mener er 
viktig, men som det ikke finnes noe annet sted å lagre i Extensor. Det er helt opp til hver 
enkel institusjon om man vil bruke det, eller til hva.  

For å lagre nye kategorier klikker du helt enkelt på «ny» knappen markert med en rød sirkel. 
Deretter skriver du inn navnet på den nye verdien i venstre feltet. På samme måte kan du 
lage svar-muligheter ved å skrive inn svarene i feltet til høyre. 

For et treningssenter kan en benytte disse til å registrere hvordan kunden kom i kontakt med 
de, for eksempel gjennom: Venner, Reklame, Sommertilbud etc 

 

 

Når man lager ulike svaralternativ, blir disse lagret. De kan da brukes ved registreringer på 
andre pasienter, ved å velge fra nedtrekks menyen til høyre.  

 

3.7 Innkallingslogg 

I innkallingsloggen kan man se en oversikt over de brevene, e-postene og SMS-ene kunden 
har mottatt. Til venstre i vinduet vises listen over elementer, og når man klikker på dem, kan 
man se detaljene i vinduet til høyre. 
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4 Treningsadministrasjon 

Vi vil i dette kapittelet beskrive fremgangsmåten for opprettelse av treningskontrakt. 

Det første du må gjøre ved opprettelse av en treningskontrakte er å opprette kunden i 

Personalia, som vist i forrige kapittel. Personalia finner du under Mest brukt, Kundeadm, 

Treningsadm og Skranke.  

4.1 Opprettelse av treningskontrakt på kunden 
 

Du kommer til Kundebehandling og Kontrakt ved å klikke Kundebehandling i Mest 

brukt, Kundeadm, Treningsadm eller Skranke, eller å klikke på ikonet Sett kunde til trening.  

Det neste som gjøres er å trykke på . Du får nå opp bildet der man fyller 

inn kontraktsopplysninger.        
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Øverst i Kontrakt-bildet har du en verktøylinje med ulike ikoner. 

 

Ved å holde musepekeren over de ulike ikonene får du frem en hjelpetekst som forklarer. 

I vis/skjul innstillinger kan Superbruker sette 

opp noen faste innstillinger for Treningsadm.  

Betalingsmåter: Hak av for de typene som 

ønskes benyttet. Standard Betalingsfrist – sett 

inn dato. Standard fakturadag – hvis det 

allerede er valgt 14 dager i Regnskap/Adm 

enheter, vil dette bli valgt (kap. 5.2.3). 

Standard beløpsgrense – blir automatisk satt 

til 3 ganger mnd. pris, hvis ikke annet er satt 

her.  

Opprette bilag «bak i tid» ved kontrakter med 

startdato i dag – aktiveres ved å hake av. Ved 

normal bruk burde det ikke være avhaket. Hak 

av hvis faktura skal ha fakturagebyr. NB! Det 

betyr at avtalegiro også kommer automatisk 

med gebyr. 

 

Legg merke til at Kontraktsbildet er delt i følgende 7 seksjoner: 

1. Periode/varighet 

2. Type medlemskap 

3. Betalingsmåte/frekvens 

4. Beløp og event. annen betaler 

5. Avtalegiro 

6. Første betaling 

7. Betalingsopphold/frysing 

 

Vi vil i de påfølgende sidene forklare hvordan de respektive seksjoner fungerer. 
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4.1.1 Periode/varighet 

Opplysningene til høyre for hhv ”Regnskap” og ”Avdeling” kommer fra ”Personalia” 

 

I dette bildet angir man kontraktsdato, medlem fra dato, binding til dato og varighet. I tillegg 

kan man avslutte kontrakten. 

Forklaring til de respektive: 

Kontraktsdato: Angir naturlig nok dato for når kontrakt inngås og når oppstart av 

fakturagenerering skal starte. Systemet regner kun hele måneder. Setter man en 6 måneders 

pakke, men angir sluttdato manuelt noen dager utover 6 måneder, så vil kunden bli fakturert 

for 7 måneder. 

Medlem fra dato: En person kan være medlem uten å ha en kontrakt. Medlem fra dato er 

således ikke viktig i forhold til den økonomiske oppfølgingen av de respektive medlemmer.  

Binding til dato: Angir dato for når binding opphører. Binding settes automatisk ut fra det 

valget man gjør under ”Varighet”, alternativt man setter bindingen ”manuelt”. 

Varighet: De alternativer en får ved å ta frem rullegardinmenyen er definert ut fra de 

alternativer som ligger i prislisten. 

Avslutt kontrakt: Benyttes når kontrakten skal avsluttes (både før – og etter bindingen 

utløper). Ved å trykke ”avslutt kontrakt” får man anledning til å angi dato for når kontrakten 

skal avsluttes. 

 

4.1.2 Type medlemskap og prisliste 

 

Man kan velge mellom ordinært eller spesielt medlemskap. Ved ordinært medlemskap må 

man legge inn pris pr måned og evt innmeldingsavgift manuelt i seksjonen ”Beløp og evnt. 

annen betaler”. Ved bruk av Spesielt kan man forhånds definere virksomhetens medlemskap 

i prislisten. Fordelen med dette i tillegg til at månedsbeløp og innmeldingsavgift kommer opp 

automatisk, er at man får mulighet til å kjøre statistikk over antall medlemmer på de 

forskjellige medlemskap. Kombinerer man dette med kategoriinndelingen fra personalia, så 

har man et svært godt grunnlag for statistikk og analyse.    

 

Detaljert beskrivelse av hvordan man etablerer de respektive medlemskap i prislisten er gjort 

på neste plansje. 
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Det kan opereres med tre typer medlemskap:   

1. Løpende: Disse avtalene løper inntil medlemmet sier opp avtalen iht. de 

betingelsene som er definert i kontrakten. 

2. Løpende med binding: Disse avtalene innebærer binding i en viss periode, før den 

går over på løpende.  

3. Pakke: Disse avtalene opphører når sluttdato for kontraktsperioden er nådd. 

 

4.1.2.1 Endre pris i prislisten: 
1. Når en skal opprette en ny avtale klikker en på det hvite arket oppe til venstre, 

deretter haker en av for felles. Skriver så inn navnet på avtalen, for eksempel Premium.  

 

2. Når man setter markøren i ruten ”Kategori” kommer kategoriene som er definert i 

personalia, frem. I eksempelet er det benyttet de samme kategorier som det er gitt navn 

på avtalene. Et alternativ kan være at man hadde definert kategorier som bedrift, privat, 

student og under de respektive hadde hatt medlemskap som Premium, Velvære, Trening 

etc.. 

3. Skal det være Innmeldingsavgift for de respektive medlemskap, så fylles pris for dette 

inn i kolonnen Innmeld.avg. 

4. Som nevnt tidligere så hentes Varighet fra de alternativer som ligger i prislisten, i 

tillegg så kan etablere medlemskap iht. prinsippene løpende, løpende med binding og 

”pakke”.  

Alternativene fremkommer iht. følgende:  

a. Setter man en pris inn i kolonnen ”Totalt” så betyr det at man etablerer en 

”Pakke”. 

b. Setter man en pris inn i kolonnen ”Månedlig” så vil en få månedlig faktura for 

1 tom 11 måneder. 

c. Setter man en pris i kolonnen ”Månedlig” under de respektive kontrakts 

lengder, så vil man få løpende med binding. 
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4.1.2.2 Prisendring på gjeldende treningskontrakter – spre priser 

For å endre priser på treningskontrakter. Gå til prislista, dobbeltklikk på prisen som skal 
endres og skriv inn ny pris, høyreklikk og velge "Spre priser". Dette gir et vindu hvor man kan 
se de kundene hvor prisene endres. 

NB! Veldig viktig å merke seg at en ikke endrer prisen før en er kommet til den perioden 
prisendring skal gjelde fra. Dvs hvis skal prisen går opp fra 1.1.2014, så endrer du prisene 
først etter at kalenderen har kommet til 1.1.2014. Hvis du gjør prisendringen i samme måned 
som du allerede har sendt ut faktura for, så vil systemet automatisk generere en ordre på 
restbeløpet hos alle kunder dette gjelder. Hvis en er litt usikker på dette. Ta kontakt for med 
support i Extensor for veiledning.  
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4.1.3 Klippekort 

Når en skal lage oppsettet for klippekort, så vil en også finne dette i prisliste. 
 

 

 
På samme måte som kontrakts typer, så oppretter en navn og kategori på klippekortet. Setter 
så inn antall klipp og pris for dette. Trykk så på lagre. 
 

Når en skal registrere salg av klippekort finner en dette i menyen på venstre side i kontrakts 
meny. 

 

For å selge et klippekort, klikk på nytt klippekort og velg kort. En kan redigere verdiene i 
feltene.  Merk at en lager «ett nytt» klippekort i fanen Prisliste. Velg så å lagre, slik at 
betalingsvinduet dukker opp. Utfør betaling. 

 

  

For å bruke Klippekortet kan en benytte adgangssystemet IdentX (ta kontakt med Extensor) 
eller benytt Skrankefunksjonen «Registrer Drop-in». Da vil antall klipp telles ned etter hvert 
besøk. 
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4.1.4 Betalingsmåte/ frekvens 

 

 

Forklaring til de respektive: 

Betalingsmåte:  Her kan en velge mellom følgende betalingsmåte: 

1. Kontant 

2. Faktura 

3. Avtalegiro 

Betalingsfrekvens: Her kan en velge mellom følgende betalingsfrekvens: 

1. Samlet/en gang 

2. Månedlig 

3. Kvartalsvis 

4. Hvert halvår 

Settes betalingsmåte som kontant, vil betalingsfrekvensen automatisk bli satt til: 

Samlet/en gang. 

Dato for betalingsfrist: Angir en standard betalingsfrist pr måned for de fakturaer 

som genereres. Dato for betalingsfrist kan overstyres i ettertid på de respektive fakturaer. 

NB! Standard kredittid til kunder angis i Regnskap under administrer enheter. 

Fakturadato for de fakturaer som genereres angis ut fra satt betalingsfrist, minus 

antall dager standard kredittid. Det betyr at settes betalingsfrist den 10 pr måned og at 

kredittid til kunder er 14 dager, da vil fakturadato være den 26 måneden før. Siden 

fakturadato er lik omsetningsdato, så vil det i dette tilfelle medføre at omsettingen vil 

rapporteres i måneden før det som egentlig gjelder. 

 

4.1.5 Annen betaler, beløp og tilpass avdrag. 

I denne seksjonen angir man beløp som skal betales og av hvem, samt eventuell 

innmeldingsavgift.  

Ved hjelp av ”tilpass avdrag” kan man ytterliggere skreddersy betalingsforløpet fra måned 

til måned. I prinsippet kan man angi forskjellige beløp fra måned til måned.   

Det er også mulig å sette opp systemet slik at andre enn medlemmet settes opp som 

betalingsmottaker av faktura, eksempelvis arbeidsgiver eller foreldre til medlemmet.  
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Når en annen person eller bedrift skal betale hele eller deler av kontrakten, så gjøres det på 
følgende måte: 

 

1. En bedrift skal betale hele summen, men har ikke kontrakt selv på treningssenteret. 
Da må bedriften legges inn i bedrift opplysninger. Deretter lar du feltet for beløp og 
innmeldingsavgift for annen betale være blank. Klikk på knappen oppe til høyre i 

kontraktsbildet , slik at markeringen rundt denne forsvinner:   
 

2. Det vil gjøre det mulig å markere en annen kunde eller bedrift uten at dette vil åpne 
valgte kunde/bedrift kontrakt. 

   Trykk grønn globe for å velge bedrift, person for kunde. Kryss for å slette. 

 

Kontraktsbildet for dette ser slik ut: 
 

 

 

Forklaring til de respektive: 

Beløp fylles inn eller hentes automatisk fra prislisten hvis spesielt medlemskap er valgt.  

Innmeldingsavgift: kommer automatisk som over eller legges inn.  

Det er mulig å overstyre både Beløp og Innmeldingsavgift direkte i feltene over.  

Tilpass avdrag: Her vil en kunne endre direkte pr måned, eller man kan gi en generell 

rabatt. Det vil naturlig nok ikke være mulig å endre på bilag som allerede er tildelt 

fakturanummer/kid. 

Annen betaler 

Systemet kan settes opp slik at en ”annen betaler” betaler hele eller deler av faktura til 

medlemmet. Annen betaler kan være en bedrift eller en privatperson og må (naturlig nok) 

legges inn i systemet under bedriftsopplysninger eller personalia. Annen betaler trenger 

ikke selv å ha kontrakt ved treningssenteret, med unntak av Når annen mottaker skal 

betale deler av medlemmets kontrakt. 
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Forskjellig betalingsprofil: I de tilfeller der annen betaler deler av faktura for 

medlemmer, kan systemet settes opp slik at hhv medlem og annen betaler har forskjellig 

betalingsprofil. Eksempelvis så kan medlemmet få generert faktura pr måned mens 

annen betaler kan få generert faktura for sin andel for eks pr kvartal. 

Annen betaler kan betale for flere: Det er i prinsippet ingen begrensninger for hvor 

mange medlemmer som kan knyttes til annen betaler. De respektive medlemmer kan 

legges til fortløpende.  

 

 

 

Etablering av kontrakt med annen betaler (betaler hele beløpet): 

Når annen betaler skal betale hele kontrakten for medlemmet er det som nevnt ikke 

nødvendig at annen betaler har egen kontrakt. Annen betaler må være registrert under i 

personalia eller i bedriftsopplysninger. 

1. Legg inn annen betaler i personalia eller i bedriftsopplysninger (hvis nevnte ikke er 

registrert tidligere). 

2. Legg inn nødvendige opplysninger knyttet til: 

a. Periode/varighet. 

b. Type medlemskap. 

c. Betalingsmåte/-frekvens. 

d. Beløp og innmeldingsavgift. 

3. Klikk på figuren  slik at den endres til  (hvit bakgrunn). 

4. Merk bedrift eller person som skal være annen betaler. 

5. Fyll ut resterende opplysninger knyttet til avtalegiro og første betaling. 

6. Trykk lagre og send til regnskap. 

7. Hvis annen betaler også har kontrakt, så må vi gå til nevnte og sende annen betalers 

kontrakt til regnskap.  
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Etablering av kontrakt med annen betaler (betaler deler av beløpet): 

Når annen betaler skal betale deler av kontrakten for medlemmet MÅ annen betaler ha 

egen kontrakt! 

1. Legg inn nødvendige opplysninger hos det nye medlemmet knyttet til: 

a. Periode/varighet. 

b. Type medlemskap. 

c. Betalingsmåte/-frekvens. 

d. Beløp og innmeldingsavgift. 

2. Klikk på figuren  slik at den endres til  (hvit bakgrunn). 

3. Merk bedrift eller person som skal være annen betaler.  

4. Fyll ut resterende opplysninger knyttet til avtalegiro og første betaling. 

5. Trykk lagre og send til regnskap. Hvis annen betaler ikke har kontrakt vil du få opp 

meldingen under. Siden annen betaler skal betale bare en del av kontrakten, må 

annen betaler også ha kontrakt. Hvis en velger Ja, så oppretter du den med en gang. 

Husk å lagre. 

 

 

 

 

 

6. Gå til annen betaler og send nevnte kontrakt til regnskap.  

7. Hvis en ønsker å legge til flere medlemmer som annen betaler skal betale for, følges 

punktene fra 1 tom 7 pånytt.  

 

4.1.6 Avtalegiro 

Extensor 05 er godkjent som programvare for samhandling med NETS i forhold til bruk av 
KID og AvtaleGiro. I AvtaleGiro seksjonen legger vi inn nødvendige opplysninger for de 
kunder som ønsker å betale faktura for medlemskapet med bruk av AvtaleGiro. I tillegg vil 
man her kunne skrive ut AvtaleGiro fullmakt som sendes inn til NETS for registrering av 
kundens AvtaleGiro avtale. Avtalegiro behandles i egen manual. Ta kontakt med Extensor for 
å få tilsendt Avtalegiro-brukermanual. 
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Varsling før trekk: Ingen er det vanlige valget. Stor kostnad, samt innsending må skje 

tidligere om banken skal varsle. 

Bel. grense pr mnd: Angir maks grense for hva som kan trekkes av kundens konto. 

Som standard settes 3 x pris pr måned. Kun interessant i forhold til hva som kommer på 

utskriften av avtalegirofullmakten. 

Kontonummer: Her skal kundens kontonummer skrives inn. Det ligger en kontroll på 

at dette er et gyldig kontonummer.  

KID: KID blir opprettet automatisk ved lagring av kontrakten.  

Skriv ut fullmakt: Når nødvendige opplysninger i denne seksjonen er lagt inn, skrives 

fullmakten ut. Etter at fullmakten er signert, sendes den til NETS (husk å ta kopi). Det er 

på grunnlag av denne fullmakten at NETS etablerer avtalegiro avtalen. Redigering av 

avtalegiro fullmakten blir beskrevet i egen manual. 

Ikke godkjent BBS (NETS): Hvis en Avtalegiroavtale ikke skifter fra rød til blå farge 

etter at godkjent fil er mottatt fra NETS, så kan en manuelt godkjenne en 

avtalegiroavtale, slik at status endres til blå og faktura kan sendes inn elektronisk til 

NETS for belastning på kundens konto.  

 

4.1.7 Første betaling 

 

I denne seksjonen regulerer vi hvordan første betaling på kontrakten skal gjøres. De 

innstillinger som gjøres her påvirker betalingsprofilen uavhengig av hvilken 

betalingsmåte medlemmet har valgt. Uansett, dette punktet er kanskje spesielt viktig 

ovenfor de kunder som skal betale med avtalegiro. 

Ikke som AvtaleGiro: For de kunder der faktura eller kontant er valgt som 

betalingsform, vil dette feltet bli ”grått” og en vil derfor ikke kunne gjøre endringer her.  

For AvtaleGiro kunder så vil første betaling ikke være mulig å gjennomføre ved hjelp av 

avtalegiro som følge av at det tar fra 1 – 2 måneder å etablere en avtalegiro avtale med 

NETS. Det bør derfor hukes av her for første betaling ”Ikke som AvtaleGiro”.   

Betalingsfrist umiddelbart: Hvis man huker av her så vil betalingsfrist på faktura bli 

satt til dagens dato. Lar man dette stå åpent så vil betalingsfrist på faktura bli dagens dato 

+ det antall dager som er angitt som kredittid til kunder under ”administrer  enheter”.  Er 
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kontant valgt som betalingsform vil det automatisk bli huket av for ”betalingsfrist 

umiddelbart”. 

Første bet. for: Merker man av for 1 (første) måned, vil fakturaen som genereres med 

pris for medlemskap for en (første) måned og en eventuell innmeldingsavgift. Merker 

man av for 2 første måneder vil fakturaen bli generert med pris for medlemskap for de 2 

første måneder og en eventuell innmeldingsavgift. 

4.1.8 Betalingsopphold (frysing) 

 

Av ulike årsaker ønsker medlemmene betalingsopphold i sine kontrakter. Dette kan være 

seg ifm sykdom, sommerferie, graviditet etc. Betalingsopphold (frysing) innebærer at 

kontrakten forlenges med det antall dager som kunden innvilges betalingsopphold. Dette 

håndteres i seksjonen ”Betalingsopphold (frysing)”.  

Fremgangsmåte ved Betalingsopphold: 

1.  Angi dato fra – og til betalingsopphold skal gjelde. 

2.  Skriv inn årsak (kun informativ betydning). 

3.  Trykk ”sett”. Når du trykker ”sett” så vil dialogboksen til høyre komme frem.  

4.  Trykk ”ja” hvis informasjonen i dialogboksen stemmer med det som er 

forutsetningene. 

5.  Hvis det er generert bilag for den perioden som settes på ”frysing” så vil følgende 

dialogboks komme frem. Bilagene som er frosset vil som informasjonen sier, kunne 

fås frem ved å gå inn i regnskap og ”Alle frossede faktura”  

  

Vær oppmerksom på følgende: 

Pakke kontrakter: Ved frys endres medlem til dato automatisk i forhold til det antall 

dager kontrakten innvilges frys, 

Løpende kontrakter: Ved frys endres medlem til dato automatisk i forhold til det 

antall dager kontrakten innvilges frys.  

Hvordan datoen settes: Programmet tar utgangspunkt i den dato som settes som 

t.o.m. 
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4.2 Fra kontrakt til Regnskap 
Når kontrakten er ferdig utfylt er neste trinn å sende kontrakt til regnskap. Formålet med 

dette er å registrere betaling av første avdrag/innmeldingsavgift, samt generere faktura 

for ny måned. 

 

4.2.1 Send til regnskap og første betaling 

Etter at kontrakten er ferdig opprettet og utfylt, så trykker man Lagre. Klikk deretter på 

.  

Du får da opp denne dialogboksen og klikker Ja, som bekrefter at du vil sende 

informasjonen over til Regnskapet. Dette betyr at nå kan du automatisk generere nye 

ordrer/fakturaer på kunden for nye måneder og som knyttes direkte til denne kontrakten. 

Svarer du Nei, utsetter du oversendelsen til Regnskapet og dermed videre fakturering på 

kunden. 

 

 

 

 

 

 

Du velger Ja og får følgende muligheter. Som du ser så er betalingen for 2 måneder + 

innmeldingsavgift. (400+400+100). 

Faktureres – vi skal vise litt nærmere 

om det valget. Betales med kort –

velges hvis ønskelig. Betales kontant – 

velges hvis ønskelig. Velger en Avbryt, 

så utsetter en betalingen. 

 

 

Hvis du velger Faktureres, så får du opp 

dette valget.  

Hvis du ikke ønsker å skrive ut nå, så 

trykker du bare Avbryt. Ordren vil 

likevel bli oversendt til Regnskapet. Du 

finner da ordren i Fakturaoversikten og i 

Reskontro på kunden. Herfra vil du 

kunne Skrive ut Ordren/ fakturaen eller 

betale ordren med Kort eller Kontant. 
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4.2.2 Fakturaoversikten og Reskontro i regnskapsmodulen – fra ordre til 

faktura 

Gå så til modulen Regnskap. Velg Fakturaoversikten og fanen vis alle faktura for valgte 

kunde. Rødt merke vises, fordi det er en ordre og dermed ennå ikke blitt generert et 

fakturanummer/KID. 

 

Slik vises det i kundens Reskontro. En ser at det er en ordre, fordi det er ennå ikke blitt 

lagt til et fakturanummer/KID. 

 

Når du dobbelt-klikker på ordrelinjen i enten Fakturaoversikten eller i Reskontro vil du få 

følgende betalingsmuligheter. Se bilde av faktura/bilag under. 

Velger du faktura, så er det bare å skrive ut denne og gi den til kunden eller sende den pr 

post eller lagre den som en pdf og sende den på mail. Avtalegiro er ennå ikke godkjent 

hos NETS for denne nye kunden og velges derfor ikke. 

Hvis kunden ønsker å betale med kort eller kontant, så velges en av disse 

betalingsformene, samt klikk for Lagre. 
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Klikk på Skriv ut og svar Ja, angående å opprette bilagsnr. 

 

Da er ordren endret til Faktura og har fått fakturanummer. (Nedre del av faktura er ikke tatt 

med) 

 

 

Fakturaoversikt for kunden ser da slik ut. Gult merke, samt avhaket for Sendt og faktura/ 

KID nr. 

 

Reskontro for kunden ser slik ut. 
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4.2.3 Generer en ny ordre/faktura for en ny måned eller periode 

Til slutt vil vi bare vise hvordan du generer en ny ordre/faktura for neste måned/periode 

og hvordan fakturaoversikten og reskontro da vil se ut for kunden. 

Gå til Regnskap og fakturaoversikten. Klikk på  på nedre meny-linje. Velg så 

Generer faktura for bare Bond, James. Velg perioden og klikk på Opprett faktura for valgt 

måned. Når du klikker avbryt, vil du finne ordren i fakturaoversikten til kunden og i 

kundens reskontro. 

 

Slik ser nå fakturaoversikten ut. Legg merke til at AG (avtalegiro) er skrevet med rødt, 

dvs avtalen er ennå ikke godkjent fra NETS. Når avtalen er godkjent endres fargen til blå 

og avtalegiroinnsending kan foretas for denne kunden. 

 

Slik ser kundens reskontro ut etter generering av ordre for ny måned. 

 

 

I neste kap. vil en videre og dypere gjennomgang av modulen Regnskap bli gjennomgått. 
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5 Regnskap og betaling 

Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av regnskapsfunksjonaliteten som er i Extensor 05. 
Fokus vil i hovedsak være på fanearkene Fakturaoversikt, Omsetning/Innbet. og 
Kasseavstemming i Regnskapsmodulen. 

All regnskapsinformasjon finner man i modulen ”Regnskap”. Snarveien finner du under 
”Mest brukt”, og/eller ”Fellesadm.”, samt i Skranke-funksjoner.  

 

For å følge en rød tråd i framgangsmåten for fakturering, går vi først gjennom en ordinær 
faktureringsprosess. Her ser vi på fakturagrunnlaget, hvordan faktura opprettes, markeres 
som sendt, og deretter settes som betalt. Deretter skal vi følge andre scenarioer knyttet til 
faktura, f.eks. hvordan man krediterer, fører som tap, registrerer delbetaling etc.  

 

 

5.1 Logo på faktura og kvittering 

Vi begynner med å gå igjennom hvilke innstillinger dere bør gjøre i forkant.  I 
lisensinformasjonen legger en inn virksomhetens logo, slik at den kommer på alle fakturaer 
og kvitteringer skrevet ut på vanlig skriver fra virksomheten. Logo på kvittering fra 
betalingsterminal håndteres fra eget oppsett i forbindelse med installasjon av 
betalingsterminal. 

 

 

 

 

Dersom du ikke har lagt inn 
virksomhetens logo i Extensor 05, finner 
du oppskrift på hvordan dette gjøres på 
våre nettsider (Link her.). Det er derfor 
viktig at lisensinformasjonen er riktig.  

Lisensvinduet åpner du ved å gå til Hjelp 
og Lisensinformasjon.  

 

 

 

 

 

 

http://extensor.no/wips/1690782466/
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I Extensor 05 er det mulig å ha en eller flere regnskapsenheter. Det kan for eks. 
være et regnskap for treningsdelen av virksomheten og et for behandlere, eller et 
samlet regnskap. Vi skal først se på oppsett av regnskap.  

 

 

 

 

 

 

5.2 Administrer enheter 

Administrer enheter finner du i Regnskapet. Dette er en funksjon hvor du gjør innstillinger 
som gjelder regnskapet. Funksjonen er en liten knapp til høyre for valgte regnskap:  

 

Merk at du kan administrere alle regnskap du har tilgang til, inkludert ditt eget. 

Ønsker du å gi eller sperre tilgang for andre, åpner du funksjonen Administrer enheter.  

5.2.1 Generelt 

I Administrer enheter under fanen generelt bestemmer du tilgang i nedtrekks menyen ved å 
sette hake på de brukerne som skal ha tilgang til ditt regnskap. Hvis virksomheten har OCR 
avtale og benytter avtalegiro må det hakes av for bruk av KID. Hvis en kan benytte faktura 
som betalingsmåte, hak av. 
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Trykk deretter Lagre, og lukk vinduet. 

Merk at innstillingen gjelder regnskapet til den brukeren som er innlogget.  

 

5.2.2 Fakturaheading 

I ”Administrer enheter” fyller man inn informasjon som skal være tilknyttet faktura.  

I fanearket  fyller du inn ditt kontonummer og fakturaheading.  

Husk å skrive inn riktig kontonummer! 

 

I fakturaheadingen skal 
virksomhetens navn, 
adresse, samt 
organisasjonsnummer stå. 
Husk at bokstavene MVA 
skal stå bak 
organisasjonsnummeret hvis 
virksomheten er MVA-
pliktig.  

Det vil også være naturlig å 
legge til info om telefon, e-
post og nettadresse for 
virksomheten. 

 

 

 

 

5.2.3 Betalingsinnstillinger for faktura 

 

I fanearket  
fyller du ut 
standardverdier som 
gjelder for faktura 
som du sender ut, 
herunder 
betalingsfrist, 
purregebyr og 
fakturagebyr. Hak av 
for hver dag, så vil 
systemet hente opp 
de endringer som er 
gjort automatisk. 

Merk at du likevel 
kan overstyre disse 
verdiene manuelt 
ved opprettelsen av 
hver enkelt faktura.   
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5.2.4 Fritekst på faktura 

I fanen  kan du sette en standard fritekst som gjelder alle fakturaer du ønsker å 
skrive ut, f.eks. ”God sommer!”, eller alle purringer. Husk å lagre fritekstendringer, samt 
lagre alle endringer i Regnskapsenheter. 

5.2.5 Ny ut og ny inn 

Øverst på midten i Regnskapsvinduet finner du knappene Ny UT og Ny INN.  

 

 

Ny UT står for nytt utgående bilag, f.eks. faktura.    

Ny INN benyttes ikke siden Extensor 05 ikke er et fullstendig regnskapssystem med Balanse.  

 

 

5.3 Fakturaoversikt 

Faktureringsfunksjonene i Extensor 05 finner du i fanearket Fakturaoversikt.  
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Når du åpner fakturaoversikten, får du forslag om å vise følgende fakturautvalg:  

 

 

For å komme tilbake til denne menyen, trykker du den grønne pilen til nede til venstre i 
fakturaoversikten: 

 

 

5.3.1 Tilpass i Fakturaoversikten 

I nedre høyre hjørne av Regnskapsvinduet finner du knappen . Når du klikker 
”Tilpass” vil du få fram denne visningen:  

 

Her kan du gjøre ulike tilpasninger. Den viktigste tilpasningen før du skriver ut faktura, er å 
velge utskrift med eller uten girobilde. 

Utskrift med giro- bilde velger du når det er tilstrekkelig for kunden å få en fakturakopi, 
såkalt ”hvit- faktura”. Kunden må da betale over telefonbank eller nettbank, fordi giroen 
mangler blankettnummer. 

Utskrift uten girobilde fordrer at du legger inn en original A4 giroblankett i skriveren. Den 
originale blanketten har et unikt blankettnummer i nedre høyre hjørne som brukes dersom 
kunden betaler i skranken på posten eller i banken.  

Du kan når som helst endre verdiene i Tilpass. Her kan du også velge å skjule faktura som er 
oppgjort, samt faktura for framtidige måneder. Du kan også filtrere fakturaoversikten etter 
betalingsfrist, og ikke etter fakturadato.    

Fritekst kan du skrive i det tomme hvite feltet. Dersom du i Administrer regnskapsenheter 
har angitt en standard fritekst, f.eks. ”Vi ønsker deg god sommer”, kan du bruke denne.  

Grunnlaget for faktureringen hentes i de fleste tilfeller fra Treningsadm og Kontraktsbildet.  
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5.3.1.1 Høyreklikk på faktura i fakturaoversikten 

Ved å høyreklikke på en faktura i fakturaoversikten får du opp følgende meny. De fleste er 
selvforklarende, men noen skal vi forklare. 

 

Gå til reskontro: overfører deg til reskontro for kunden den aktuelle fakturaen tilhører.  

Detaljer: viser detaljer for den aktuelle faktura (bildet under). Dette valget er deaktivert 
dersom det er en faktura som ikke er knyttet til en konsultasjon.  
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Ny faktura: gir deg muligheten til å 
lage en ny faktura mot person eller 
bedrift. Her kan du hente opp 
produkter/tjenester som kunden 
kjøper fra ditt register. 

Ved å klikke på de tre prikkene over 
produkt/tjeneste, får du mulighet til 
å velge fra virksomhetens 
vareregister. Oppdatering og 
endringer av vareregisteret gjør en 
fra Skranke-funksjonen Registrer 
kontantsalg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendt til inkasso: Det er nå mulig å markere at fakturaen er skrevet ut og sendt til 

inkassobyrå. Fakturaen markeres da med turkis farge. .  

 

Snitt, telling og sum for valgte: Lett statistikk 
for de bilag du har markert i 
fakturaoversikten.  
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5.3.1.2 Skriv ut faktura 

For å skrive ut faktura markerer du aktuelle faktura. Du kan også markere flere faktura ved å 
venstreklikke, og deretter dra pilen nedover.  

Høyreklikk, og velg ”Skriv ut faktura”.  

 

Du vil da få ei forhåndsvisning av faktura.  

 

Du kan zoome inn (forstørrelsesglass) eller maksimere siden og se at fakturaen er korrekt.  

Overfør til skriver ved å trykke skriver tegnet øverst.  

Du kan også eksportere fakturaen til PDF (f.eks. hvis man ønsker å sende denne på e-post), 
ved å trykke på PDF-ikonet i forhåndsvisningen: 

 

 

Registrer som utsendt 

Når du skriver ut eller lukker forhåndsvisningen, får du spørsmål om å registrere faktura som 
utsendt.  

 

Ved å svare ja, endrer fakturaen status. Status endres fra rød (”Opprettet, men ikke sendt”), 
til gul (”Sendt, men ikke betalt”).   
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Svarer du nei, anses fakturaen som fortsatt rød status, dvs. ikke sendt. 

Når dette er gjort vil du se at status på faktura er endret, hvor det nå er haket av.  

Forkortelsene S, P og B følger fargekodene. S betyr at faktura er Sendt. P står 
for Purring, og B for Betalt. 

 

 

5.3.1.3 Registrere som betalt 

Når faktura er betalt kan en enkelt sette faktura til betalt ved å høyreklikke på den aktuelle 
faktura og velge registrere som betalt. 

 

Vindu for å registrere betaling dukker opp: 

 

Sjekk opp mot kontoutskriften når pengene er kommet inn på din konto. Skriv inn denne 
datoen i ”Dato betalt”- feltet. Skriv også inn beløpet i feltet ”Beløp betalt”.  

Klikk ”Ok”.  

”Ok til alle” benyttes dersom du registrerer mange faktura som betalt samtidig.  

”Hopp over” benyttes dersom du registrerer mange faktura som betalt samtidig, men ønsker 
å vente med å registrere aktuelle faktura som betalt. I den blå rammekanten øverst i vinduet 
ser du hvor mange innbetalinger du har til registrering. I vårt eksempel 1 av 1.  

Idet du registrerer fakturaen som betalt, endres samtidig fargestatus til grønn, og det settes 
en hake i kolonnen ”Betalt”. Fakturaen forsvinner fra fakturaoversikten. Du kan hente den 
inn igjen ved å gå til ”Tilpass” og ta bort haken ”Skjule faktura som er oppgjort”. Å skjule de 
som er oppgjort gir litt mer oversikt dersom det er mange faktura.  

5.3.1.4 Gebyrer 

Det er vanlig å legge på et gebyr for faktura og purringer. Gebyret skal dekke dine utgifter til 
tidsbruk og materiell (porto, blekk, fakturaprogram, skriver, ark etc.) til fakturering, samt 
dekke din risiko ved å yte kreditt. Fakturagebyret ligger normalt rundt 50 kroner.  

I ”Regnskapsenheter” setter du standardsatser for gebyrer. Se avsnitt 1.2 for hvordan du gjør 
dette.  

Du kan også endre gebyret i det du oppretter fakturaen.  

Ved å høyreklikke på aktuelle faktura kan du endre fakturagebyr eller purregebyr ved å velge 
”Ta bort purregebyr/ fakturagebyr”. Det kan være nyttig i de tilfeller kunden setter seg på 
bakbeina og nekter å betale gebyret, men i følge god regnskapsskikk skal man opprette nytt 
bilag og kreditere det som er feil.   

5.3.1.5 Lag purring 

Dersom betalingsfristen overskrides, farges fakturalinjen rød. Det kan da være på tide å 
sende purrenota til kunden. Du kan enkelt lage purring ved og høyre klikke på aktuelle 
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faktura, og velge ”Lag purring”. Det vil dukke opp ett vindu med purregebyr (standard kr. 
53). 

 

Du får deretter en forhåndsvisning av purrenotaen. Den ligner på faktura, men har 
informasjon om purring og ny sluttsum inkl. purregebyret. 

 

5.3.1.6 Lag kreditnota og ny inntektsføring 

Lag kreditnota og ny inntektsføring: En kreditnota lages på grunnlag av en faktura. 

Marker faktura som skal krediteres. Høyreklikk, og velg ”Lag kreditnota”.  

Det blir nå opprettet et nytt bilag, med unikt bilagsnummer. Beløpet i kreditnota samsvarer 
med opprinnelig faktura, bare med motsatt fortegn:  

 

Hvis man ønsker kan man så lage en ny og korrigert faktura.  

5.3.1.7 Delvis betalt faktura 

Hvis bare deler av fakturabeløpet er betalt inn i banken kan en likevel registrere inn det 

betalte beløp. Dette symbolet vil da vises i fakturaoversikten  og restbeløpet vil 
automatisk komme som utestående i kundens reskontro. Når kunden har betalt inn det 
resterende beløpet, så registrerer en dette som innbetalt med korrekt dato. Da vil faktura 
være fullstendig betalt og i balanse. 
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5.3.1.8 Viktige knapper – nedre menylinje i fakturaoversikten 

Vi skal nå se på hvilke knapper og funksjoner som fins i nedre del av fakturavinduet: 

 

På denne knapperaden finner du en del viktige knapper. 

Skriv ut valgte faktura:  Skriver ut valgte faktura, den samme funksjonen som du finner 
ved å høyreklikke på valgte faktura. 

Registrer valgte faktura som oppgjort:  Det vil si at faktura anses som oppgjort, og får da 
en grønn farge i forkant. 

Registrer valgte faktura som utsendt:  Denne forandrer bare status på faktura, og 
medfører at den er markert som utsendt. 

Registrer valgte faktura som ikke utsendt og ikke oppgjort:  Denne vil sette faktura til 
status som uoppgjort. Medfører at den vil vises som uoppgjort egenandel.  

Lag purring av valgte faktura:  Denne lager purring av faktura og du få opp dialogboks 
hvor du bestemmer purregebyret. 

Lag kreditnota av valgte faktura:  Denne henter fram beløpene i valgte faktura og lager 
kreditnota av det. 

Avtalegiro og NETS funksjoner:  

Hvis du har inngått en avtale med NETS vil denne knappen åpne NETS oversikten for 
innstillinger, import og eksport av NETS filer. Se mer under NETS oversikt. Avtalegiro 
funksjonen er beskrevet i egen manual. Ta kontakt hvis dere trenger denne. 

Ved å klikke på knappen  får du opp vinduet Generere faktura. I dette vinduet kan 
du generere en ny ordre/faktura for de som har løpende avtaler, dvs treningssenter/kontrakt.  

  
 

1. Velg om en skal generere for en bestemt person/bedrift eller alle dine 

kunder/bedrifter.  

2. Velg så måned og år.  

3. Klikk så på Opprett faktura for valgt måned. Hvis du vil generere for flere måneder, 

velger du bare etter tur måned og klikker på Opprett faktura…….  

4. Når du har generert for en eller flere måneder klikker du på Avbryt. Da vil du se 

den/de ordrer du har generert ligge i Fakturaoversikten, samt i den enkeltes 

Reskontro. 
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Ved å klikke på knappen , så kan du eksporterer valgte faktura(er)/kontantbilag 
(kort/kontant) til ulike regnskapsformat, der i blant semikolonseparert for overføring til for 
eksempel Excel. Ta kontakt med Extensor angående de regnskapsformater som er 
tilgjengelige. 

 

5.4 Reskontro 

I fanen Reskontro vil du til en hver tid ha full oversikt over alle regnskapsposteringer som er 
gjort på valgt kunde. Hvis kunden har noe utestående til din virksomhet så vil beløpet stå i 
feltet Skylder.  

Man kan begrense hva som skal vises ut fra avhukingsboksene. Alle felt, for eksempel 
bilagsnr, dato som mnd osv., kan klikkes på for så å vises ut fra den kolonnen i 
oppadstigende eller nedstigende rekkefølge. Visningen kan skrives ut, se skriver symbol. 

 

 

 

5.5 Omsetning / Innbetaling 

Vi skal her se på muligheter for å hente ut omsetningsrapporter etter ulike kriterier. Fokus vil 
være på de funksjoner som er mest relevante for den daglige driften av virksomheten.  

Omsetning defineres som ytelse av tjenester eller levering av varer mot vederlag. Merk deg at 
omsetning regnes uavhengig av betalingsstatus. Selv om kunden ikke har betalt, regnes 
for eksempel utsendt faktura likevel med i omsetningen.  

I Extensor 05 har vi imidlertid også lagt inn visninger som har med innbetalinger å gjøre. 
Disse visningene kan du få frem med å velge ”Innbetalinger” i stedet for ”Omsetning”. 
Definisjonsmessig hører ikke det som har med betaling å gjøre inn under omsetning, men vi 
har for enkelhetsskyld valgt å plassere denne informasjonen her. Vær obs på dette valget når 
du henter omsetningsrapporter!  

Omsetningsvinduet kan filtreres etter flere ulike kriterier. I kombinasjon med 
grupperingsmulighetene nederst kan man få fram mange nyttige omsetningsrapporter.    
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5.5.1 Innstillinger tidsperiode 

Vi ser her på de ulike filtreringsmulighetene øverst i vinduet: 

 

 Omsetning og Innbetalinger.  

 

Omsetning viser omsetningen i den aktuelle virksomhetens regnskap 

Innbetalinger viser innbetalinger til den aktuelle virksomheten. Her kan man se alle 
innbetalinger i et gitt tidsrom, med nyttig informasjon som f.eks. bilagsnummer, 
hvem det gjelder og beløp. 

 Predefinert regnskapsperiode:  

 

 Egendefinert periode: 

  Her fyller en bare inn selv for perioden til og fra. 

 

5.5.2 Filtrering og gruppering i visningen 

Nederst har man mulighet til å gruppere bilagene. Merk at det er mulig å hake av for flere 
alternativer samtidig.  

 

Type: Omsetning gruppert etter betalingsmåte, kontant, faktura, kort:  

 

Gjelder/ hos: Rapport kan fordele virksomhetens totale omsetning etter behandler. 
Interessant i virksomheter med flere brukere.  
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Team: Vil vise omsetning pr Team (fra ansattes Personalia) du har opprettet 

Kunde: Viser omsetningen pr kunde. 

Kategori: Viser omsetningen pr Kategori du har opprettet i Produkt/tjeneste 

Mva- type: For de av Extensor- brukerne som er mva- pliktige, kan man med denne 
funksjonen skille ut høy og lav moms fra omsetningen. 

Filter: Her kan du velge mellom å vise omsetning (eller innbetaling) for en ansatt eller alle 
ansatte i virksomheten. 

Skjule info: Her kan du skjule forskjellig info du ikke ønsker å ha med i visningen. F.eks. kan 
du skjule kundenes navn, noe som kan være greit hvis du leverer omsetningsrapporter til 
egen regnskapsfører. Du kan også skjule trygderefusjon, slik at omsetningsrapporten kun 
viser kundenes egenandeler.  

Vis kons. isf. Faktura: Dette valget gjør at det er konsultasjonen som vises i stedet for 
faktura. Funksjonen brukes i de tilfeller der det er ønskelig å vise omsetning fordelt på 
behandlerne. Dette er spesielt nyttig i virksomheter som har intern avregning. Med intern 
avregning menes at en paraply- virksomhet (f.eks. Klinikken AS) foretar innkreving fra 
kundene samt dagsoppgjør (ofte en resepsjonsfunksjon), for deretter å tilbakebetale til hver 
enkelt behandler på grunnlag av konsultasjonene i denne visningen. Det er fakturagebyrene 
som utgjør differansen.  

 

5.6 Salg av produkter og tjenester 

I Extensor 05 kan en opprette et eget register for salg av produkter og tjenester. Dette 
registeret opprettes i et eget vindu; Produkter/tjenester. 

5.6.1 Tilgang til produkt/tjeneste oversikten 

Produkter/tjenester-vinduet kan en få tilgang til fra flere steder i systemet. 

Gå til Vis og velg Vis skrankefunksjoner 

 

Du får dermed opp skrankefunksjonene nederst i ditt Extensor bilde. 
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Velg deretter – Registrer kontantsalg 

 

Du får da så opp Produkter/tjenester-vinduet: 

 

MERK: Produkt og tjenesteregisteret finner du også ved å trykke knappen Klikk for å legge 
til i regningskortet i Planlegger.  Produktsalget blir da knyttet til den aktuelle avtalen.  

 

5.6.2 Registrere nytt produkt i Produkt/tjeneste modulen 

Åpne Produkter/tjenester-vinduet. 

Ved innleggelse av et nytt produkt/tjeneste: Trykk på ”ny/endre ” fanen. 

Du må registrere Art.nr, Art. navn, 
samt Kategori. Kategorien vil vises i 
Omsetning og innbetalings rapporter.  

Hvis moms på vare, kryss av og sett 
mva-sats. 

Beholdning kan også registreres og vil 
automatisk telle ned ved salg.  

Skriv så inn din UT-pris. Dobbeltklikk 
deretter på teksten Pris (x/mva). Da vil 
prisen bli automatisk regnet om til pris 
uten mva. 

Hvis du trenger å endre pris på varen 
klikker du bare på Ny/endre og skriver 
inn din nye UT-pris og deretter dobbelt 

klikker på teksten Pris(x/mva) 
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5.6.3 Endring av produkter i ”produkt/tjeneste” oversikten 

 

 

 

 

1. Ved å klikke på Oversikt (1) eller Kategori (2) vil du skifte visning. 

2. Gå til den Kategori du skal legge inn et nytt produkt/tjeneste i.(f.eks 

Treningsartikkel). 

3. Høyreklikk i den ruta produktet/tjenesten skal vises. Du får da opp 

. Venstreklikk på  og du får opp dine 

valgmuligheter.  

4. Velg så produktet →  

5. Nå kan du bare klikke på det valgte produktet og det vil legge seg i betalingsvinduet, 

som vist under. 

6. Hvis du ønsker å fjerne produktet fra kundens kjøp, markerer du bare produktet og 

trykker Delete. 
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5.7 Korrigering av kortsalg og kontantsalg i registrer 
kontantsalg 

 

Her er det to forskjellige scenarioer vil være styrende for hvordan en kan 
korrigere et kortsalg: 

1. Oppdages feilen før kunden har tastet pin og trykt klar. (I dette tilfellet kan 
belastningen av kundens kort stoppes).  

2. Oppdages feilen etter kunden har kunden har trykt klar. (I dette tilfellet kan IKKE 
belastningen av kundens kort stoppes). 

5.7.1 Fremgangsmåte kortsalg scenario 1: 

1) Hvis feil oppdages trykk , alternativt be kunden om å trykke avbryt på 
betalingsterminalen. 

2) Gjennomfør betalingen pånytt. 

5.7.2 Fremgangsmåte kortsalg, scenario 2: 

1) Trykk på . Dere får da opp dagens kort transaksjoner. 

2) Merk den transaksjonen som er feil og trykk på  
3) Dere får da opp et spørsmål om du vil registrere feilslag, trykk da på ”Ja”. 
4) Gjennomfør eventuelt salget pånytt.  
5) Kompenser kunden for et eventuelt mellomværende. 
6) Beskriv forholdet til avstemmingsrapporten. 

5.7.2.1 Merknad til scenario 2: 

I de tilfeller der en er nødt til å kompensere kunden vil man ha følgende situasjon i 
forhold til avstemmingen: 

1) PayEx rapporten (dokumentert kortsalg) viser en høyre kortomsetting enn 
beregnet kortsalg, hvilket skal forklares med korrigeringen. 

2) Opptalt kassabeholdning vil være mindre enn beregnet kassebeholdning. 
Differansen skal være lik det som ble kompensert til kunden som følge av 
feilslaget og forklares med det som bakgrunn. Kunden bør i dette tilfellet 
signere for mottak av penger. 

 

5.7.3 Fremgangsmåte kontantsalg: 

1) Trykk på . Dere får da opp dagens kontant transaksjoner. 

2) Merk den transaksjonen som er feil og trykk på  
3) Dere får da opp et spørsmål om du vil registrere feilslag, trykk da på ”Ja”. 
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Feilslaget er da korrigert – gjennomfør eventuelt salget pånytt. 

 

 

 

I kasseavstemmingen vil en se krediteringen slik 
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5.8 Avstemming 

 

 

Øverst i regnskapsvinduet finner du knappen for avstemming. Med den skal du avstemme 
kassaoppgjøret. Avstemming vil si at du ved slutten av hver dag, i henhold til 
bokføringsloven, gjør en kontroll mellom registrerte beløp og faktisk mottatt beløp. 

Avstemming er en viktig prosedyre! Ved gode avstemmingsrutiner vil man 
umiddelbart fange opp manglende eller feilaktige innbetalinger, slik at man får 
korrigert disse raskt. 

Slik ser øvre del av vinduet for avstemming ut (v/detaljnivå Z-rapport): 

 

 Trykk ny avstemming for å ta avstemming for dagens dato.  

Øvre del av vinduet viser omsetning siden forrige avstemming.  

 Her kan du søke opp dato for avstemming tilbake i tid. 

 Med piltastene kan du bla tilbake til tidligere avstemminger.  

 Til høyre velger du hvor detaljert du ønsker at informasjonen skal vises.  Z-
rapporten viser alle transaksjoner. 

 Du kan skrive ut avstemmingen med løpenummer . Hvis utskriften 
IKKE viser et løpenummer, så er ikke avstemmingen lagret og fullført. 

Beløp med blå skrift i Z-rapporten indikerer at kunden har betalt et annet beløp enn det 
varen/behandlingen/tjenesten koster. Det kan være verdt å se nærmere på før 
avstemmingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opplæringshefte Extensor 05 Treningsadministrasjon 

Side 54 av 79 

I nedre delen av vinduet ser vi følgende:  

 

 

Noen felter skal man fylle inn beløp i, mens andre er låst for redigering. De som er låst for 
redigering henter beløpene fra registrerte innbetalinger, eller summerer opp de andre feltene. 
Fyll inn korrekte beløp i feltene merket med * i teksten under. 

Kolonnen under Konto brukes til kontering. Når du skriver inn verdi her, vil denne dukke 
opp automatisk ved neste avstemming. Har du regnskapsfører, kan du skrive ut 
avstemmingsrapporten, og få regnskapsfører til å gi deg riktige konti for konteringer. 

I feltet Inngående beholdning vises kontantbeholdningen fra forrige avstemming. Dette 
tilsvarer altså Utgående beholdning fra dagen før.  

Feltet Tilført Kassen* fylles inn dersom kontantbeholdningen har blitt tilført 
kontantsummer, f.eks. dersom man har tilført vekslepenger.  

Nye kontantsalg er samlet beløp som er registrert solgt siden siste avstemming i Extensor 
05. 

Beregnet kassebeholdning er summen av Inngående beholdning + Tilført kassen + Nye 
kontantsalg.  

I Opptalt kassebeholdning* skriver du inn beløpet som faktisk befinner seg i kassen etter 
å ha talt opp kontantbeholdningen ved arbeidsdagens slutt.  

Du vil da se differansen mellom registrert mottatte beløp, og den faktiske 
kontantbeholdningen. Ideelt sett skal den være 0,-, dvs ingen differanse.  

Får du likevel en differanse, skal du skrive årsaken* i feltet under. Er man usikker på hva 
årsaken er, bør dette avklares før avstemming gjennomføres.  

Overføres til bank* bruker du når du tar ut penger av kassen på slutten av dagen (f.eks for 
å sette dem i banken). Beløpet som tas ut føres inn her. 

Den resterende summen kommer inn i feltet Utgående beholdning. Utgående beholdning 
for dagens avstemming er det samme beløpet som Inngående beholdning for morgendagens 
avstemming.  

Beregnet kortsalg er samlet beløp som er registrert betalt med kort siden siste 
avstemming i Extensor 05. 

Dokumentert kortsalg* fyller du inn her. Dokumentasjonen kan du for eksempel finne 
fra din PosPay-rapport eller tilsvarende fra annen bankterminal leverandør. 

Årsak til differanse* fyller du inn her, hvis det er en differanse. 
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For å bekrefte avstemmingen, trykker på knappen Avstem kasse . 

Avstemmingen er nå låst og har fått sitt L.nr oppe til høyre, se eks   

 

Merk! I henhold til bokføringsloven er det ikke tillatt å endre registrerte 
kontantinnbetalinger. Derfor vil funksjoner som omsetning, avtaler, og 
oppgjørsdata være låst etter kasseavstemming. For eksempel avtaler i 
planlegger som er avstemt vil være merket med en liten, rød hengelås øverst i 
høyre hjørne av avtalen:   
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6 Innkalling 

Innkallingsmodulen er en modul som har som hovedoppgave å stå for 
masseutsendelse av informasjon til flere samtidige mottakere. Dette kan gjøres via 
E-post, SMS og brev. Man finner modulen under «Kundeadm.»  
 

6.1 Brev 

Det mest aktuelle i rehabiliteringsverdenen er å sende ut brev. Dette kan for eksempel være 
aktuelt når kunden har fått plass på institusjonen og det skal sendes ut ankomstbrev, eller 
ved avslag på henvendelsen. 
 

6.1.1 Å sende brev 

For å sende ut brev, velger man først «brev» fanen øverst i 
innkallingsmodulen. 

 

Her får man opp et vindu hvor man får flere valg: 

I den røde sirkelen kan vi se at man for eksempel kan velge mottakere etter «dra og slipp» 
prinsippet. Man velger da hvilken kunde man vil sende brevet til i kundeutvalget og «drar» 
kunden inn i feltet med grønn sirkel.  

Alternativt man kan for eksempel velge «Etter kundeutvalg» som da henter inne alle kunder 
som står i kundeutvalget. Valget «Dagens kunder» henter inn alle kunder som har time i 
planleggeren på valgt dato. 

Når man har valg hvem som skal være mottaker, velger man hvilket brev som skal sendes ut. 
Dette gjøres nederst i vinduet: 

Her vil vi sende ut brevet som heter «Ankomst brev». Man kan krysse av for at det skal vises 
en forhåndsvisning før utskriften om man ønsker det. 
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6.1.2 Flettefelt/automatikk 

En brevmal vil normalt sett bestå av det vi i Extensor kaller flettefelt. Dvs. at om det i malen 
«Ankomst brev» er brukt flettefeltet «Kunde navn» vil det i selve utskriften av brevet stå for 
eksempel «Per Berg» eller «Anders Bjertnes». På samme måte kan man også for eksempel 
bruke flettefeltet «Rom booking» for å angi kundens ankomst og avreisedato. 

Denne funksjonaliteten gjør det mulig å sende ut brev til mange personer samtidig med ulik 
informasjon i hvert brev avhengig av hvilken informasjon som er registrert på kunden. 

 

PS: Det er institusjonens superbrukere som vil sette opp brevmalene som er tilgjengelige i 
«innkallingsmodulen». Dette er beskrevet i superbrukermanualen. 

 

6.2 E-post 
 

6.2.1 Å sende E-post 

For å sende ut e-post velger man kolonnen som heter «E-post». I 
tillegg må det være gjort noen innstillinger i «Oppsett» fanen 

nederst i vinduet. Dette kan superbruker gjøre ved hjelp av oss i Extensor. Bare å ta kontakt! 

 
Man velger mottaker av e-posten, akkurat på samme måte som man gjør i «Brev» fanen, som 
beskrevet på forrige side. 

Den nederste delen av vinduet ser derimot litt annerledes ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan man skrive inn teksten i e-posten man ønsker å sende. Det finnes noen flettefelt man 
kan bruke også her. Disse finner man ved å klikke på ikonet «Sett inn flettefelt». De vises i e-
posten med en klamme rundt seg (grønn sirkel midt i bildet) 

Man klikker på «send» for å sende.  

Når man har skrevet en e-post vil den legge seg i «Historikk» fanen. Ønsker man å skrive en 
tilsvarende e-post som den man akkurat skrev senere, kan man kopiere teksten fra 
«Historikk» for så å sende den på nytt ved et senere tidspunkt. 

Vedlegg kan legges ved, ved å klikke på «mappe-ikonet» nederst i bildet. 
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6.3 SMS 

 

Å sende SMS fungere på nøyaktig samme måte som å sende e-
post så vi beskriver ikke dette nærmere i denne manualen. 

Det eneste som skiller seg ut er at SMS er en tilleggstjeneste som man kan bestille via vår 
salgsavdeling (salg@extensor.no). 

Det krever ett lite oppsett som en av våre konsulenter vil bistå med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salg@extensor.no
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7 Journal 

 

 

Journalen i Extensor 05 er bygd opp av ulike skilleark. Noen 
faggrupper har flere skilleark, og dermed flere funksjoner enn andre 
faggrupper. For treningssentre vil det ofte være begrensede behov i 
forhold til journalføring, og i hvor stor grad man ønsker å bruke 
Journalen vil nok variere mye fra senter til senter.  

 

I denne manualen beskrives de mest aktuelle funksjonene i 
Sammendrag, Notater, Multimedia og Tester. 

 

 

 

 

7.1 Sammendrag 

Sammendraget er en oversikt over journalelementer som er opprettet på valgt pasient. Du får 
informasjon som type journalelement, dato for opprettelse, forfatter, samt en 
forhåndsvisning av innholdet: 

 

Øverst i vinduet kan du sortere journalelementene kronologisk eller etter diagnose. Du kan 
også filtrere på periode, samt velge om hele teksten eller utdrag av teksten skal vises i 
sammendraget:  

 

 

De ulike journalelementene kan filtreres etter kategori (type element): 
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Her kan man enten hake av/på kategorier for visning, 
eller man kan klikke på «tall-knappen» for å vise kun 
den angitte kategorien. 

For å unngå at informasjon skjules i 
Sammendraget kan man ha på 
default verdi «Vis alle 
kategorier», denne kan 

aktiveres med egen knapp (innringet):  

 

En veldig kjekk (og mye brukt) funksjon er å legge inn egne snarveier til dine mest brukte 
funksjoner i Journalen:  

Ved å klikke på tannhjul-ikonet får man opp en liste over 
elementer man kan velge å ha snarveier til. Denne 
omfatter blant annet: 
- standard skjemaer/blanketter 
- Cave, Påminnelser, Multimedia m.m. 
- egne notatmaler man oppretter i systemet (se kap Feil! 
ant ikke referansekilden.) 

 

 

7.2 Notater 

 

«Notater» er den mest brukte funksjonen i journalføringen i Extensor 05. Notatfunksjonen 
finner du som et eget skilleark i journalen. 

Notat- vinduet ser slik ut:   

 

I «Notater» finner du blant annet: 

 Integrert tekstbehandler som ligner MS Word.  

 Oversikt over alle lagrede notater 
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 Øvelsesbank med over 500 øvelser.  

 Anatomimodul – bilder av kroppens anatomi med tegnefunksjon.  

 Brukerdefinert tilgang på hvert notat.  

 Mulighet for utskrift av hele journalen 

 Journalmaler med «aktive» felter.  

7.2.1 Oversikt 

Notat-modulen har en horisontal skillelinje som deler bildet i et øvre og nedre skjermbilde. 
Det nedre skjermbildet viser det notatet man jobber med, mens det øvre skjermbildet viser 
tidligere notater. Det øvre skjermbildet har 2 ulike visninger: 

1. Liste over tidligere notater, med dato, hvem som har opprettet notatet, hvilken 

kategori, behandlingsserie, om notatet er rettet, og på hvilket tidspunkt notatet sist 

ble oppdatert:  

 

Notatene er i utgangspunktet sortert etter dato, med det nyeste øverst. Ønsker du å 
sortere notatene annerledes, kan du klikke på ønsket kolonnes overskrift. 

2. Visning av alle notater i teksts form, slik at man kan lese tidligere notat mens man 

skriver nytt notat i nedre del av skjerm. Dette aktiveres ved å klikke på ikonet «Sett 

sammen notatoversikt etter valgte kriterier» opp i høyre hjørne (innringet). 

 
Denne funksjonen kan være fin å benytte seg av hvis man ønsker å skrive ut Notat-

delen av journalen. Da kan man også filtrere ut deler av journalen, f.eks innenfor et 

gitt tidsrom eller basert på notatenes forfatter. 

 

7.2.2 Integrert tekstbehandler  

I Extensor 05 finnes en tekstbehandler som mange vil kjenne igjen fra Microsoft Word. Den 
store forskjellen fra MS Word er at notater som skrives med tekstbehandleren i Extensor 05 
blir lagret i Extensor 05- databasen, og ikke åpent på PC-en, f.eks. i Mine Dokumenter. 
Pasientsikkerheten er dermed svært høy. Andre fordeler er at kolleger kan få lesetilgang til 
notatene, samt at alle notater for en pasient blir lagret på ett sted.  

I notatfunksjonen finner du denne verktøylinjen:   
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Mange ikoner er velkjente fra Word (Ny, Lagre, Slett, Skriv ut, Forhåndsvisning, Klipp-og-
Lim). Ikonene har også hjelpetekst som vises hvis man holder markøren over ikonet. Her 
beskrives noen Extensor-spesifikke funksjoner:  

 

 

Nederst i notatfeltet finner du knappen «Valgt mal»:  

 

Når det står «Standard notat» her, vil kolonnen «Kategori» i oversikten være uten navn.  

Du kan fritt lage egne navn på notatene, f.eks. Undersøkelse. Det blir på den måten lettere å 
kjenne notatene igjen i oversikten. 

7.2.3 Øvelsesbank 

I verktøylinjen for notater finner du en øvelsesbank, kjennetegnet av dette ikonet: 

Når du trykker på øvelsesknappen får du opp en bank med over 500 ulike illustrerte øvelser 
med forklaring:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg først kroppsdel, og deretter type øvelse.   

For å velge en øvelse trykk på knappen ”Velg”. Du kan også dobbelklikke på ønsket øvelse 
(øvelsen blir da merket gule): 
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De valgte øvelsene kan ses i skillearket ”Valgte øvelser”. Når du har funnet de riktige øvelsene 
trykker du: 

De valgte øvelsene settes nå inn i journalnotatet, og kan herfra skrives ut til 
kunden.  

 

Merk! Extensor 05 har integrasjon med øvelsesprogrammet ExerciseOrganizer.  

 

7.3 Multimedia 

Bilder og videoklipp gir unik dokumentasjon!  

I skillearket Multimedia legger du inn bilder, video og/eller lydfiler 
knyttet til den enkelte kunde. Bilder som dokumenterer før, under, og 
etter behandling/trening er spesielt virkningsfulle. Både behandler, 
kunde og andre fagpersoner får med egne øyne se effekt over tid.  

En mediefil er en fil inneholdende lyd, bilde eller video. Filene tas opp 
av et eksternt digitalt verktøy, f.eks. digitalkamera eller webkamera. 
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7.3.1 Legge inn bilder fra digitalkamera 

Trykk på «Ny»  for å hente en mediefil. Et nytt vindu dukker opp: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på den gule mappen  for å hente en allerede lagret mediefil.  

Da åpnes utforskeren, hvor du finner fram til plasseringen av bildet, f.eks. i Bilder som vist 
her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når mediefilen er åpnet vises den i det 
innebygde multimedie- verktøyet i 
Extensor 05: 
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Før du lagrer på den blå disketten, skal vi se på noen redigeringsverktøy:  

 I det hvite feltet nederst kan du skrive inn relevante kommentarer: 

 

 

 

 Zoom ut og inn:   

 Måle leddutslag:  

 Tegne på bildet:  

 

Når bildet er ferdig redigert trykker du på den blå disketten for å lagre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet vises nå i oversikten for multimedia: 

I sammendraget finner du bildefilen med dette ikonet:  
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7.4 Tester 

Tekstfunksjonen i Extensor 05 er egnet til å registrere kvantitative 
testresultater. Testene defineres av virksomheten selv. Resultatene for en 
test kan registreres for én eller flere kunder i samme operasjon. Det er 
også mulig å registrere flere testresultat for én kunde i samme operasjon.   

7.4.1 Definere tester 

Det er virksomheten selv som definerer testene. Dette utføres av superbrukerne og er 
beskrevet i superbrukermanualen. 

7.4.2 Registrere tester 

Registrering av testresultater gjøres fra en av tre følgende knapper:  

Valgene du har er: 

 ”Registrer resultat av test”. Her kan du registrer resultatet av en test for en kunde 

 ”Registrer flere tester for samme person”. Her kan du velge en av kategoriene du har 

opprettet, og registrere inn resultater for alle testene i den kategorien. 

 ”Registrer flere personer på samme test”. Her velger du en test, og legger inn 

resultater for flere kunder samtidig. 
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7.4.2.1 Registrere resultatet av en test 

 

 

Her velger du kategori, test og dato for når testen er 
utfylt, før du fyller inn resultatet og lagrer.  

Resultat kategori kan brukes dersom en test skal gjøres 
for eksempel på 2 ulike grupper, og man ønsker å ta ut 
statistikk for disse gruppene separat ved en senere 
anledning. 

Man har også mulighet til å legge inn en kommentar til 
testen. 

 

 

 

 

7.4.2.2 Registrere flere tester på samme person 

 

 

 

Her velger man først kategori. Da får man opp alle 
testene som er lagret med denne kategorien. Man 
velger dato for registreringen, og fyller inn en 
eventuell resultatkategori. 

Resultatet føres inn på alle testene før man lagrer. 
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7.4.2.3 Registrere flere personer på samme test 

 

Her velger du først hvilken test du vil 
registrere resultatene på, og setter datoen 
og klokkeslettet for testregistreringen. 

Deretter må du velge hvilke kunder som 
testresultatene skal registreres på. 

Dette kan gjøres ved å velge en kunde i 
kundeutvalget for så å klikke på ”Ny – 
Valgte”, for så å gjenta prosedyren for alle 
aktuelle kunder. 

Eller man kan velge ”Ny – utvalg” for å 

velge hele kundeutvalget. 

 

7.4.3 Visning av testresultater 

Testresultatene vises i oversikten slik:  

Alternativt kan man bytte visning fra stående til liggende ved å trykke på ikonet helt til høyre:  

Da får man et bilde som ser ut som dette, hvor resultatene vises horisontalt per test. 
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Hvis man ønsker kan man også vise resultatene som en graf. Da klikker man på ikonet:  

 

Her velger du ønsket test, som du få får opp som en graf. 

Man kan klikke på grafen for å kopiere den, for så og for eksempel å lime den inn i en journal 
notat. 
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8 Planleggeren 

Planleggeren i Extensor 05 er ikke ulik den mange er vant til å benytte i MS Outlook. 
Extensors Planlegger består av en timeplan i venstre del av vinduet, samt månedskalender og 
skilleark for gjøremål og detaljer i høyre del av vinduet.  

Planleggeren kan vise timeplanen for et utvalg av ansatte, hele virksomheten, rom og 
ressurser eller grupper. Visningen kan være én, fem eller syv dager. Hver enkelt bruker kan 
stille inn sin planlegger etter arbeidsdagens lengde, standard varighet på nye avtaler og farge.  

Planleggeren støtter ”dra-og-slipp”, slik at du kan dra kunder fra kundeutvalgslisten og slippe 
dem inn i timeplanen. Dersom avtalen er konfidensiell, kan emnet skjules for andre enn deg 
selv. De ansatte kan også legge inn elementer hos hverandre. 

For å åpne planleggeren kan du enten: 

Dobbeltklikke på tidslinjen: 

 

Eller trykke på det grønne klokke- ikonet i menyvalget Mest Brukt: 
  
 

Skjermbildet for planleggeren i Extensor 05 ser slik ut: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre del av timeplanen viser informasjon om dato og hvilken behandler timeplanen tilhører. 
Den venstre aksen viser klokkeslettene. 
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8.1 Verktøylinjen 

Planleggerens verktøylinje skiller seg noe fra de andre vinduene i Extensor 05. Den 
inneholder disse ikonene: 

I dette heftet skal vi plukket ut noen av funksjonene i planleggeren som du nå skal bli bedre 
kjent med. De andre funksjonene foreslår vi at du gjør deg kjent med når du føler deg trygg 
på basis funksjonene: 

8.1.1 Andre ansattes planlegger 

Med knappen lengst til venstre kan du vise og skjule Planleggeren for andre ansatte.  

Hak av for den/de planleggerne du vil se: 

 

 

 

 

 

 

Nå vises timeplanene til de valgte behandlerne: 

 

8.1.2 Se kundens planlegger 

I tillegg til å se de ulike behandlernes planlegger, kan man i Extensor se planleggeren 
for kundene.  For å se på denne, velger man den aktuelle kunden og klikker på ikonet 
vist på bildet til venstre, på verktøylinjen i planleggeren. 

 

 

 

 

8.1.3 I dag 

Knappen ”I dag”  er nyttig når du har bladd deg til et tidspunkt langt fram eller bak 
i tid. Ved å trykke på ”I dag” skifter planleggeren raskt visning til dagens dato/ uke. 

8.1.4 Søke i planleggeren  

Du husker kundens navn, men ikke når avtalen var?  
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Da kan du trykke ”Søk...” . Skriv inn (deler av) navnet, og trykk ”Søk”. Du kan velge om 
du vil søke i alle ansattes planleggere, eller bare dagens kunder. Du får frem alle kundens 
konsultasjoner: 

 

Ved å markere den aktuelle avtalen og trykke ”Gå til” skifter planleggeren visning til dagen 
avtalen var.  

 

8.1.5 Dagers visning 

Som du kanskje kjenner fra MS Outlook, kan du også i Extensor 05 velge hvor 
mange dager Planleggeren skal vise. Trykk på knappene 1, 5, eller 7, avhengig av 
antall dager du ønsker å se:  

8.1.6 Innstillinger i planleggeren 

 

 

Hver bruker kan stille inn sin planlegger slik det er 
mest hensiktsmessig. Til dette bruker du knappen 
”Innstillinger for Planlegger”, og får opp vinduet til 
venstre: 

Legg merke til fanene ”Kategori”, der du kan opprette 
kategorier for avtalene i planleggeren, og ”utskrift”, 
der du kan gjøre innstillinger for utskriften av 
planleggeren. 

I fanen ”Outlook-synk”, velger du om planleggeren 
din skal synkroniser med Outlook. 

 

 

 

 

Vi skal ikke gå gjennom alle mulighetene her, men du skal vite at du kan: 

 Justere intervalldelingen av en klokketime, dvs. å bestemme varigheten til en celle i 
timeplanen. 

 Sette standard varighet på nye avtaler. Dvs. at når du setter opp standard varighet til 
f.eks. 45 minutter, settes nye avtaler som standard opp med 45 minutters varighet. Du 
kan enkelt endre varigheten på avtaler som ikke skal være av standard varighet.  
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 Justere Planleggeren din etter arbeidsdagens start og slutt.  

 Endre timeplanens farge.  

 Vise navn/ressurser bare ved initialer. Nyttig dersom flere planleggere vises samtidig 
og det er trangt om plassen. Eksempelvis blir Freddi Fysio til FF.  

 ”Åpne avtale ved innsetting av ny fra meny” gjør at du får opp ”Egenskaper” til en 
avtale når den settes inn ved høyreklikk- metoden. Ta bort haken dersom du ikke 
ønsker å få opp ”Egenskaper” automatisk.  

 ”Andre med full tilgang til planleggeren” betyr at du krysser av for hvilke kolleger som 
skal ha tilgang til å gjøre endringer i din timeplan.  

 

 

8.2 Opprette en avtale 

Skal du opprette en generell avtale som ikke har med en kunde å gjøre, dobbeltklikker du på 
ønsket klokkeslett. Du får da opp vinduet Egenskaper. Her fyller du inn nødvendig 
informasjon, og trykker den blå disketten for å lagre avtalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalen vises nå i timeplanen slik: 

 

 

8.2.1 Dra og slipp prinsippet 

Mange avtaler er knyttet til en bestemt kunde som allerede fins i kundeutvalget. For at du 
skal slippe å skrive inn personalia for hver avtale, anbefaler vi at du henter kundens navn fra 
kundeutvalget. Dette gjøres på to måter: Dra-og-slipp, eller høyreklikk på ønsket tidspunkt. 
Du velger selv den metoden som fungerer best for deg. 

Dra-og-slipp går ut på at du henter kunden fra kundeutvalget, og drar vedkommende inn 
planleggeren: 

Velg den kunden som det skal opprettes en time til ved å klikke i kundeutvalget.  
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Hold nede venstre/høyre musetast til et ”ansikt” kommer til syne som vist her: 

 
 

 

 

 

 

Mens du fortsatt holder musetasten nede, drar du kunden fra kundeutvalget og slipper 
vedkommende over ønsket tidspunkt i planleggeren. Avtalen vises nå i planleggeren: 

 

 

 

8.2.2 Sett inn avtale ved høyreklikk 

Den andre måten å opprette en kundeavtale på er å 
høyreklikke et tidspunkt i planleggeren. Du får opp 
følgende meny:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg ”Ny avtale for valgt kunde”. Det opprettes nå en 
avtale for den kunden som er markert gul i 
kundeutvalget:  

 

Avtalen er nå i planleggeren:  

Alternativt er det også 
mulig å søke opp kunden 
i samme operasjon som 
man høyreklikker: 
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8.3 Endre en avtale 

Noen ganger må avtaler flyttes på. I Extensor 05 gjøres dette enkelt ved og ”å ta tak i” 
avtalen, dra, og slippe den til over nye tidspunktet. Med ”å ta tak i” menes å klikke med 
venstre museknapp i det hvite feltet midt på avtalen, for deretter å dra avtalen til ønsket 
tidspunkt mens du fortsatt holder nede museknappen.  

Under ses et eksempel på en avtale for Trude L. Kaspersen som er i ferd med å flyttes til neste 
dag: 

 

Man får da opp 
dette spørsmålet: 

Dette bekreftes. 

 

Endring av avtalens varighet er også vanlig.  
For å forlenge eller forkorte en avtale, tar du tak i nedre 
høyre kant av avtalen, hvor 
den grå staven er. Den hvite 
musepila byttes automatisk ut 
med en pil av typen på bildet 
(rød sirkel). 

Med denne hvite pilen kan du forlenge eller forkorte avtaler ved å skyve pilen opp eller ned 
mens du holder nede venstre museknapp.  

Den praktiske utførelsen med flytting og endring av varighet går som regel lett etter et par 
forsøk.  

 

8.4 Invitere andre  

I planleggeren kan man invitere andre. Dette gjøres fra en funksjon inne i avtalens 
egenskaper. Funksjonen gir varsel dersom noen er opptatt på valgt tidspunkt, og gir forslag 
til andre tidspunkt.   

Slik inviterer du dine kolleger:   

1. Legg inn avtalen i én kalender på ønsket tidspunkt.    

2. Åpne avtalen ved å dobbeltklikke.  

3. Trykk knappen ”Velg hvilke andre ansatte avtalen også gjelder for”.  

 
 

4. Et nytt vindu kommer opp.  
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Velg ønsket tidspunkt og 

varighet. Kryss av de som skal 

være med.  

Dersom noen er opptatt på 

dette tidspunktet, varsles 

dette med et rødt utropstegn 

ved siden av navnet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Knappen hurtigvalg , gjør det mulig å velge fra de 

faste planleggervisningene (bilde til venstre).   

  

I høyre del av vinduet ser vi 5 forslag til andre ledige 

tidspunkt framover:  

 

 

 

 

  

 

Trykk på den datoen du ønsker dersom du vil endre fra det opprinnelige tidspunktet.  

 

Antall forslag kan 

begrenses/utvides: 

  

 

5. Trykk velg for å sette inn avtalen i kollegers planlegger. 

Trykk deretter lagre og lukk avtalen.  

 

6. Avtalen vises nå som gjentatt avtale i Planleggeren til de det gjelder:  
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8.5   Utskrift av planleggeren 

 

Det finnes ulike utskrifts alternativer for planleggeren. Man kan velge å skrive ut en 
behandlers planlegger, eller man kan velge å skrive ut kunden sin planlegger. Man kan også 
velge mellom å skrive ut 1, 5 eller 7 dagers visning av planleggeren, alt etter hva som passer 
best.  

For å bytte mellom den ansattes planlegger og kundens planlegger klikker man på ikonet: 

Når man har valgt mellom ansatt og kunde klikker man på skriver konet for å skrive ut: 

Avhengig av valgene man har gjort vil utskriften variere i utsende.  

8.5.1  Utskrifts alternativer 

Inne i innstillinger for planleggeren:   kan man gjøre enkelte enkle innstilling i forhold til 
hva som kommer med på utskriften. 
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9 Intern kommunikasjon 

I Extensor 05 er det mange muligheter for å sikre distribusjon av intern informasjon. Ved å 
gjøre seg kjent med oppslagstavla, BlueNote og BlueChat vil man snart oppleve at den interne 
kommunikasjonen blir ryddigere og ikke minst mye mer effektiv.  

9.1 Oppslagstavla og BlueNote 

Oppslagstavla er virksomhetens 
knutepunkt. Bruk oppslagstavla 
til å formidle informasjon 
angående dagens gjøremål, 
avtaler, fellesinfo og 
underfundigheter til bedriftens 
ansatte. Vi anbefaler alle 
brukere av Extensor 05 å huke 
av for at oppslagstavla skal vises 
ved oppstart av programmet. I 
den grad det er mulig bør også 
tavla stå oppe på en av 
maskinene i resepsjonen (eller 
tilsvarende). Jevnlig kontroll av 
oppslagstavla bør innarbeides 
som en rutine.  

 

Dagens gjøremål  

Gjøremål/oppgaver som skal utføres den aktuelle dagen. Gjøremålene plasserer seg på tavla 
kronologisk. Det som forfaller først øverst. 

For å skrive inn nye gjøremål bruker man knappen  ”ny” øverst  i Planleggeren.  

 

Dagens avtaler 

Fremkommer med bakgrunn i de avtaler som den respektive  legger inn i sin planlegger. 

 

Dagens fellesinfo 

Her legges informasjon av mer informativ karakter. For å skrive nye elementer brukes  
”I” knappen  i Planleggeren.   

 

Dagens underfundigheter 

Kan eksempelvis settes opp slik at det varsles når en kunde eller en ansatt har fødselsdag. 
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Bluenote 

Ved hjelp av denne modulen kan man sende meldinger til hverandre, som en slags 
elektronisk utveksling av post-it lapper.  

 

 

Bluenotes er tilgjengelig i alle skjermbildene i Extensor 05. Ved å trykke på bluenote- ikonet 
på verktøylinjen (se rød ring ovenfor) startes bluenote- tjenesten og en bluenote- boks 
kommer opp.  

 

 

Ved å ta bort haken ved mottaker kan man bruke 
bluenoten som en huskelapp til seg selv..  

Når man skal lukke en bluenote bruker man det 
grønne krysset. Bruker man det røde vil man i tillegg 
til å lukke vinduet, slette bluenoten.  

 

 

 

 

Alternativt kan man sende bluenotes til enkelte 
ansatte, grupper , avdelinger eller alle ansatte. 

 

 

 

 

Bluenote Arkiv 

Extensor 05 har også et eget Bluenotes arkiv, der alle Bluenotes lagres slik at du i 
ettertid kan gå tilbake til tidligere Bluenotes for å se hva som ble skrevet, samt hvem som har 
skrevet den og når den sist ble oppdatert.  

 


