
Nets Easy - Veiledning oppsett online forhåndsbetaling

❖ Klubber som har fullført søknadsprosessen, og er satt opp med Nets Easy i 
GolfBox, skal nå selv skru på online forhåndsbetaling i Starttidsbestilling, 
Turnering og ProPlanner - avhengig av hva som er bestilt.

❖ Support Nets Easy - For å kunne yte en bedre support vedr Nets Easy ber vi 
om at dere gir GolfBox lesetilgang til deres Nets Easy konto. Se veiledning her

❖ Veiledning:
❖ 1 - Admin rettigheter, side 2 
❖ 2 - Oppsett Starttidsbestilling, side 3
❖ 3 - Oppsett Turnering, side 4
❖ 4 - Oppsett ProPlanner, side 5
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1 - Admin rettigheter

Alle som skal kunne jobbe med oppsett av Online Forhåndsbetaling og evt refusjoner må ha fått tildelt adminrettigheter til dette.

Admin - Adminrettigheter for økonomidelen tildeles under KLUBB - Rettigheter - Klubb.
Turnering - Adminrettigheter for online betaling og refusjoner tildeles under TURNERING.
ProPlanner - Aktiveres i ProPlanner, på den enkelte ansatt.
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2 - Oppsett Starttidsbestilling
OBS! Touch og APP er default satt opp til at spillere kan endre prisen. 
Dette må endres her dersom spillere ikke skal kunne endre pris på Touch og App. 
- Nei til Annen begrunnelse, hvis spiller ikke kan angi annen grunn enn de nedenfor.
- SLETT den eller de begrunnelsene dere IKKE tillater for endring av pris:

Scroll ned 
til: 

VIKTIG!
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3.0 Gå til Oppsett - Påmelding - Rediger, og velg fanen ONLINE

3.1 Innstillinger for online påmeldinger
Huk av dersom turneringen skal benytte Online påmelding.
Huk av øvrige eventuelle valg dere vil aktivere.

3.2 Online betalingsinnstillinger.
Huk av dersom turneringen skal benytte Online betaling.
Huk av om det skal være en mulighet eller et krav.

Viktig: Betalingsavtale skal være Nets Easy.
Dersom dere tidligere har benyttet online betaling (DIBS), og har 
kopiert turneringer fra tidligere, eller satt opp turnering med Online 
betaling FØR dere fikk Nets Easy: HUSK Å OPPDATERE 
BETALINGSAVTALE TIL NETS EASY!

Ved avhuking av:
Tillat automatisk refusjon når spillere melder seg av online, innen 
påmeldingsfrist er gått ut.
- Når denne er huket av kan spillere melde seg av innen 
påmeldingsfristen har gått ut, og få innbetalt beløp refundert 
automatisk.
- Hvis ADMIN skal melde av spiller må ADMIN ha rettigheter til 
online betaling for å få opp spørsmål om spiller skal refunderes.
- Funksjonen er kun tilgjengelig i singelturneringer - IKKE i 
lagturneringer.

3 - Oppsett Turnering

VIKTIG!

3.0

3.1 3.2



4 - Oppsett ProPlanner
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