BAS-K
Hjälper dig med klubbadministrationen

Systemet körs i webbläsaren och kräver därför ingen installation på de enheter du vill använda. Valfri
webbläsare kan användas. Systemet kan köras på Windows, IOS, Mac, Android, Linux, i princip alla operativ
som kan köra en webbläsare. Flera klubbanvändare kan köra systemet samtidigt.
Databasen, databasservern (MS SQL-server) och webbservern finns hos en stor välrenomerad servervärd. Vid
en skivkrasch märker inte användaren detta utan systemet jobbar vidare på en ”skugga”. Systemet back-up-tas
dagligen och back-up sparas ett antal månader vilket gör att även “gamla fel” kan åtgärdas. Återställning kan
ske totalt eller ned till enskild transaktion.
BAS-M(edlem) är den BAS-modul som ursprungligen byggdes för att tidningen Båtliv behövde ett
prenumerantregister. Det är drygt 10 år sedan. Detta register är ”kärnan” i systemet och håller endast
persondata såsom adresser, tel och e-post.
Kärnan, BAS-M, återanvänds av alla klubbar + SBU + förbunden + Båtliv. En medlem är endast registrerad en
gång, oberoende av hur många klubbar hen är med i. Båtliv distribueras av Post Nord och Bring CityMail (som
bygger sina register på mantalslängderna). Efter varje tidningsdistribution får vi eftersändningsdata från
tidningsdistributörerna vilket i kombination med flera klubbar som ”delar” på medlemmarna ger väldigt korrekta
data, även e-post och telefonnummer!

BAS-K består i huvudsak av
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Medlemmar
Båtar

Hamnområde/hamnplatser
Vinterområde/vinterplatser
Utlåningsregister (tex nycklar)
Köer (interna och externa)

Schema (t ex vakt, upptagning, sjösättning)
Ekonomi med
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Avgifter
 Avisering

Reskontra (med OCR-inläsning och SIE-export)
Depositionsreskontra

Påminnelserutin med påförande av påminnelseavgift

❏ Distributionscentral för e-post
❏ Distributionscentral f ör sms

Man kopplar en eller flera båtar till medlemmen, man kopplar en eller flera hamn- o vinterplatser till varje båt.
Man kan även hantera sådant som bodar och skåp.
Varje hamn-/vinterplats kan prissättas med formel som läser av platsens eller båtens mått, exempelvis kan en
vinterförvarad båt debitera per kvm med tillägg, exempelvis 30 + 60 cm för att omfatta även täckställning.
Givetvis kan prissättningen även vara manuell.
Utlåningsregistret kan hålla ordning på nycklar, in- o ut- datum, orsaker. I registret kan såväl avgifter som
depositioner användas.
Köerna definieras valfritt och omfattar medlemmar och/eller externa personer. Till köerna kan kopplas båtdata
och avgifter.
Schemaläggning kan göras för tex bevakning med definition av flera pass per dag. Automatisk e-post eller sms
kan sändas till medlemmen x dagar innan schemadatum inträder.
Schema kan även användas för stugbokning, tex dagvis eller veckovis, eller tex för sjösättning där man kan
definiera X st tillfällen per pass.
Ekonomidelen omfattar alla rutiner utom bokföring som lämpligen sker i separat program (tex Visma eller
liknande).
Avisering, inbetalning och kreditering skapar samlingsbokföringorder som antingen bokas manuellt eller överförs
med SIE till bokföringssystemet. Detta innebär att detaljnivån av transaktionerna behålls i BAS där man alltid
kan borra på djupet såväl i ekonomiska data som i ren statistik. Bokföringen tillämpar kontantprincipen, dvs vid
aviseringen tas intäkterna på aggregerad nivå per konto till huvudboken. Vid betalning tas transaktionerna på
aggregerad nivå till huvudboken och berör endast medlemsfordringars konto och bankkontot. Reskontran finns
ju i BAS-systemet och det är där inbetalningarna avräknas (om man vill med inläsning av OCR-filer från
banken). Genom sin metodik blir kundreskontran alltid avstämbar mot huvudbokskontot medlemsfordringar.
Man definierar avgifter som kan kopplas till
-          Medlemmar
-          Hamn-/vinterplatser
-          Nyckelregister
-          Köer
Avgifterna definieras med periodicitet, t ex ST(ycke), ÅR(lig), MÅN(atlig) etc. Beroende på periodiciteten
debiteras avgiften endast en gång, varje år, varje månad... Systemet ser till att man inte på samma medlem kan
debitera en medlemsavgift (om den är märkt ÅR) mer än en gång per kalenderår.

Förutom avgifter kan även depositioner hanteras (då i en särskild depositionsreskontra)
Distributionscentralerna för e-post och sms ger selektiv distribution av text och bilagor (e-post). Selektionen kan
ske på alla de kriterier som återfinns i BAS (tex per brygga, alla som vill ha sina avier med e-post,
styrelseledamöter, alla över 90 år etc). Sms efterdebiteras, f n 0,49 kr/st, av Båtunionen.

Systemet kan sända auto-förfrågan via mail till medlemmarna som genom svar via klick på en länk sedan får
sina avier per e-post. OBS, allt sådant material finns alltid tillgängligt i pappersformat i BAS, men man slipper se
eländet om man inte speciellt begär det!
Systemet kan slumpgenerera användar-ID/lösenord till medlemmarna via mail. Dessa kan sedan erbjudas
-

Bokning i schema

-

Överblick över sina egna data avs person/båt/avgifter/avier/scheman

Överblick över klubbkompisarnas namn/adresser/telefonnr/e-post (men aldrig anteckningsfält och/eller
person- eller födelsenummer)
Vad användaren ges tillgång till är beroende av klubbens önskemål.
Avier genereras antingen till ”fakturadesign” eller till bank- eller plusgiroblanketter (förtryckta).
All annan skriven output genereras och överförs till excel (som då blir den inloggades personliga egendom).
Utseendet är beroende av var i systemet man begär utskriften (beställs en lista från den del av systemet som
hanterar hamnplatser får man data som är relevant för just detta)
Användningen av systemet – som är Båtunionens egendom – är kostnadsfri för medlemsklubbarna.
Den enda kostnad som eventuellt finns avser utbildning (som är utlagd på förbunden och vissa förbund tar en
smärre avgift för kursdeltagande) samt sms-kostnad (de sms klubbens sänder genom systemet).
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