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Föreningshandläggarens bästa verktyg
Den kommunala föreningsadministrationen omfattar flera verksamhetsområden som alla
kräver kompetenta och väl utvecklade verksamhetssystem.

FRI4 är ert verktyg för Föreningsregister, Bidragshantering och Lotterihantering.

FRI4 används idag av över 60 % av Sveriges kommuner.



FRI4  Ert bästa verktyg
Med FRI4 kan ni anpassa en systemlösning
med de funktioner som behövs för er
verksamhet. FRI4 kan sedan enkelt byggas
på med fler delar när ni så önskar.

Systemet ger möjlighet för åtkomst av
flera administratörer med personliga
behörigheter.

Över 160 av Sveriges kommuner använder
FRI idag så systemets uppbyggnad tilltalar
definitivt våra föreningshandläggare.

Föreningsregister
FRI4 Kundregister, som hanterar alla
grunduppgifter om föreningarna, är basen i
ert föreningsregister.

Bokningen i FRI4 använder samma register
vilket innebär att det gemensamma kund/
föreningsregistret blir både överskådligt
och mycket lätt att underhålla.

I föreningsregistret hanteras, förutom alla
grundläggande data om föreningen, även:

· Föreningsadresser

· Medlemsfördelning

· Verksamhetsdokument

· Föreningens bidragsbudget

· Lösenord för funktionärer

Sektioner
Det är inget problem för FRI4 att hantera
sektioner på föreningar.

Ni kan registrera alla uppgifter om
sektionerna, boka sektionen separat och
ange att FRI4 skall skapa samlingsfakturor.

Massutskick
Funktionen Epost massutskick ingår som
standard i både kundregister och
bidragshantering.

Utskrifter
Utskrifter från kundregistret kan göras av
bland annat:

· Etiketter

· Föreningslistor

· Massbrev

· Föreningskataloger

· Uppdateringskort

SMS
Komplettera med SMS massutskick och ni
kan nå alla föreningens funktionärer med
SMS.
Bra när föreningsinformation snabbt måste
nå ut.

____________________________

Publikt föreningsregister
Genom Etjänsten WebbFörening får ni en
sökbar föreningskatalog på kommunens
webbsida.

WebbFörening tillåter föreningarna att
kontinuerligt uppdatera all sin information
och göra sitt årliga godkännande av sina
uppgifter.

Föreningarna kan ladda upp sin logotyp
och även sina verksamhetsdokument, till
exempel:

· Årsredovisning

· Budget

· Verksamhetsberättelse

· Stadgar

Använder ni WebbFörening tillsammans
med WebbBokning så länkas de båda
Etjänsterna automatiskt samman.

Föreningens bokningar kan då sökas från
föreningsregistret och kontaktinformation
kan visas direkt på bokningarna.

Det publika föreningsregistret är enkelt att söka i och
informationen kan uppdateras av föreningarna



Bidragshantering
Med FRI4 Bidrag får ni ett anpassat
verksamhetsstöd för:

· registrering

· beräkning

· utbetalning

av föreningarnas bidragsansökningar.

FRI4 Bidrag innehåller funktioner för:

· Budget

· Statistik

· Delutbetalningar

· Fördelningslistor

· Sammanställningslistor

· Utbetalningslistor

Flera års konstanter och budget kan
registreras så att ni kan hanterar flera års
bidrag parallellt utan att behöva avsluta
tidigare år.

Att låta FRI4 hantera flera förvaltningars
bidragsadministration är heller inget
problem.

All formelhantering följer standarden för
Excel vilket gör att ni själva kan ändra och
komplettera beräkningsformlerna.

Statistik
Med bidragshanteringen följer ett flertal
möjligheter att plocka ut statistik över:

· Utbetalningar

· Inmatade värden

· Fördelningar mellan föreningstyper

· Budget

All statistik kan exporteras. Det finns även
funktioner för att presentera statistik
grafiskt i diagram direkt i FRI4.

Massutskick från bidrag
Funktionen Epost massutskick ingår som
standard i bidragshanteringen och även
etiketter och massbrev genereras direkt
från FRI4 Bidrag.

Export till ekonomisystem
Komplettera FRI4 Bidrag med Export av
utbetalningsunderlag och vi skapar en
skräddarsydd exportfunktion som
genererar en utbetalningsfil som sedan
direkt förs över till ert ekonomisystem.

Bidrag på nätet
Med Etjänsten WebbBidrag kan ni möta
kraven på ökad åtkomst från era
föreningar.

WebbBidrag presenterar en överskådlig
bild över kommunens bidragsregler och
bidragtyper och låter även föreningarna
registrera sina ansökningar direkt via
kommunens webbsida.

Det som sedan återstår för handläggaren
är att kontrollera och godkänna ansökan
för utbetalning.

Enklare kan det knappast bli.

Risken för felaktigt registrerade
ansökningar minskar också då varje
ansökans innehåll styrs av det regelverk ni
satt upp.

Systemet kontrollerar även att föreningen
gjort sitt årliga godkännande av
uppgifterna i föreningsregistret. Om
föreningens godkännande saknas
uppmanas föreningen att kontrollera sina
föreningsuppgifter innan ansökan kan
påbörjas.

Som en extra bonus har även föreningarna
full kontroll på aktuell status för alla sina
ansökningar och kan dessutom ladda upp
sina verksamhetsdokument såsom:

· Årsredovisning

· Budget

· Verksamhetsberättelse

WebbBidrag visar information om era bidragstyper och
låter föreningarna registrera sina ansökningsuppgifter
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Rättigheter
För varje bidragstyp kan anges om
ansökan får göras av alla eller endast av
inloggade, bidragsberättigade, föreningar.

I FRI4 Kundregister har även handläggaren
möjlighet att styra vilka föreningar som
skall ges rätt att söka ett visst specifikt
bidrag.

____________________________

Lotterihantering
FRI4 Lotteri hanterar lotteritillstånd enligt
Lotterilagen och innehåller både register
med tillståndsansökningar och
kontrollanter.

Systemet hjälper er med de kontroller som
behövs och ni kan enkelt fakturera både
tillståndsavgifter och arvoden.

FRI4 Lotteri skapar också alla de
utbetalnings och bokföringsorderna ni
behöver tillsammans med aktuell statistik.

Support
Vid nyinstallation av FRI4 ingår alltid följande
under 6 månader:

· Användarsupport

· Användarträffar  FRIträffar

· Vårt nyhetsbrev  FRIbrev

· Tillgång till Användarnas sidor

På Användarnas sidor finns:

· Uppdateringar av program

· Nya rapporter

· Information om FRIträffar

· Information om våra kurser

· och mycket mer

När de 6 månaderna har gått kan ni teckna
avtal om fortsatt support.

Kurser och utbildningar
Utbildning i samband med installationen sker
på plats hos er.

Vi erbjuder också olika återkommande kurser,
både för användare och systemadministratörer,
i vår kurslokal.

För kortare utbildningar använder vi ett par
olika supportverktyg som gör att vi kan ta
utbildningar och genomgångar på distans.

Teknik
FRI4, som körs i Windowsmiljö, är ett
fleranvändarsystem men kan även installeras
på en fristående PC.

När ni vill veta mer
Vill ni veta mer om FRI4, tekniken bakom
systemet eller om våra kurser och utbildningar?

Kontakta oss direkt eller besök www.idavall.se.




