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IndTA
IndTA är Svenska Konståkningsförbundets
tävlingsadministrativa system där
tävlingsarrangörer registrerar sina
evenemang och tävlingar och åkare anmäls
till tävlingarna. www.indta.se
Betallösning införs i IndTA
Till säsongen 2018-2019 införs betallösning i
IndTA. Det innebär att arrangören kan välja
att låta fakturera anmälningsavgifter i stället
för att anmälande förening betalar in på konto.
Betallösningen sker i samarbete med Alektum
Group, som tillhandahåller erforderliga
tjänster och miljö, back stage, för
arrangörsföreningar att hantera betalningar
och kreditera fakturor.
Syftet är att underlätta hanteringen av alla
betalningar i samband med en tävling.
Framför allt får arrangören en enklare resa
med uppföljningen av alla betalningar och
behöver inte jaga anmälande föreningar som
inte betalar i tid. Det sköts med
automatiserade fakturapåminnelser.
Under första säsongen med betallösningen
2018-2019 kommer det vara valfritt för
arrangörer om de vill använda betallösning
eller inte. Framöver blir det ett måste i syfte
att ha en enhetlig hantering.
Ansluta till betallösning
Arrangörer som avser nyttja betallösningen i
IndTA ska anslutas till tjänsten hos Alektum
Group. Det görs på bifogat formulär, som
föreningen fyller i och skickar till Alektum
Group på: idrott@alektumgroup.se

När Alektum Group emottagit föreningens
anslutningsformulär händer följande:
• En manual samt lathund till Alektums
administrationsverktyg skickas till
föreningen
• En aktiveringskod skickas via sms och epost till den person i föreningen som
anmäls som administratör för
betallösningen. Aktiveringskoden är aktiv i
24 timmar.
När tävling registreras i IndTA ska arrangören
välja ”Automatisk fakturering” och godkänna
villkoren om betallösningen ska användas för
tävlingen.
Betallösningen produktionssätts före
konståkningen i IndTA under vecka 27, dvs 26 juli 2018.
Det är ingen brådska med att skicka in
formuläret för betallösningen, men de
arrangörsföreningar som är intresserade av
att använda betallösningen 2018-2019 bör ta
tag i det under augusti-september beroende
på när tävlingen äger rum.
Faktureringen
Fakturorna skickas till anmälande föreningar
och blir samlade föreningsvis. Om en förening
anmält flera åkare kommer alltså alla
anmälningsavgifter för aktuell tävling på
samma faktura. Arrangören väljer när
faktureringen ska göras, förslagsvis ca fem (5)
dagar efter anmälningstidens utgång.
Uppgifter hämtas från antalet anmälda till
tävlingen. Om anmälda åkare inte fått plats på
tävlingen ska dessa tas bort ur systemet. För
anmälda åkare, som lämnat återbud efter

anmälningstidens utgång finns stöd för
delkreditering av halv anmälningsavgift i back
stage-miljön som arrangören har åtkomst till.
Avgifter
Följande avgifter är förknippade med
betallösningen:
Fakturaavgift elektronisk faktura: 12,5 kronor
per faktura. Fakturaavgiften belastar
arrangören.
Påminnelseavgift: Om faktura inte betalas i tid
tillkommer påminnelseavgift på
påminnelsefakturan. Påminnelseavgiften
stegras för varje ny påminnelsefaktura.
Påminnelseavgifter belastar anmälande
förening som inte betalar i tid.
Manualer och utbildning betallösning
Såväl Svenska Konståkningsförbundet som
Alektum tar fram noggranna manualer för
betallösningen och de administrativa verktyg
som arrangören kommer att arbeta i och
hantera betalningar.
I samband med utbildningstillfälle i IndTA den
31 augusti medverkar representant från
Alektum Group och ger detaljerad information
och svarar på frågor.

Tillval
Ytterligare en funktion är på väg in i IndTA:
Tillval. Tillvalen ger arrangören möjlighet att
inhämta uppgifter om t.ex. måltidbeställningar,
allergier, anmälan till eventuell träning,
transporter osv. Tillval som är förknippade
med kostnad, t.ex. måltider, kommer också att
kunna hanteras i betallösningen och följa med
på fakturan.
Funktionen tillval testas för närvarande i
testmiljö och implementeras i IndTA så fort
testningen och korrigeringar är slutförda!

Vid frågor om IndTA kontakta
Camilla Fredman, tävlingsansvarig på
Svenska Konståkningsförbundet
E-post:
camilla.fredman@skatesweden.se
Telefon: 08-699 64 30
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