
Statistikk for spill 

For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til Ressurser. Rettigheter kan kun 
gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen 
KLUBB > RETTIGHETER.  

Under menyen RESSURSER > STATISTIKK, kan man ta ut bookingstatistikk for banen. 
Man må velge hvilken bane (dersom man har flere baner) statistikken skal taes ut for og om du vil ha 
statistikk for ALLE eller kun Medlemmer/Grupper.  

Dersom du ønsker statistikk kun på egne medlemmer får man opp bildet under. Her kan 
man velge å søke på bestemte felter, eller en blanding av disse. En kan også velge å søke på 
enten klubbens fakturagrupper, statiske grupper eller dynamiske grupper. Hvis du f.eks kun ønsker 
Klubbmedlemmer, velger du den gruppen og deretter hvilket tidsperspektiv du ønsker, f.eksempel i 
den perioden du vet banen har vært åpen denne sesongen. Trykk Søk for å få frem statistikken. 

 

 

Dersom du ønsker statistikk på Alle skal du i neste klikk kun velge tidsintervallet for rapporten. Her er 
det 5 forskjellige valg, som man kan se under: Starttider, Dag, Uke, Måned eller År.  



 

 

Det første man får opp etter at statistikken er blitt generert er en generell oversikt over ulik 
statistikk for banen. Her kan man blant annet se antall bekreftede og ubekreftede startider 
med 1, 2, 3 eller 4 spillere. Man kan også se antall medlemmer som er på de bestilte tider og 
antall greenfeespillere. 

For å få ut mer detaljert statistikk, må man generere en Excel fil. Dette gjøres ved å trykke på 
knappen GENERER EXCEL. Man får da opp en fil som enten kan åpnes eller lastes ned på egen 
PC.  



 



I Excel filen får du opp 4 faner. Den første er tider fordelt på timesintervall, de neste gir starttider bestilt 
av alle Medlemmer, Greenfee andre klubber og Greenfee ukjent klubb (der hvor man ikke har benyttet 
klubbnr-medlnr) I disse fanene får man opp selve statistikken, som man selv kan bearbeide i ettertid. 

 

Vær oppmerksom på at man under Medlemmer også kan få opp Tidligere medlemmer, Ikke 
klubbmedlemmer og Slettede medlemmer. Disse kan ha vært medlemmer i det tidsintervallet man har 
tatt ut rapporten selv om de ikke er det på det tidspunktet du tok ut rapporten. Disse kan du velge å 
klippe ut og flytte til andre klubber eller ukjent klubb.  


