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Aquilina – adress- och kontaktregister

System för medlems-, prenumerations- och 
insamlingshantering mm

Aquilina är ett kampanjorienterat system för hantering av 
medlemskap, nyhetsbrev,  prenumerationer och insamling. 

Målgrupp

Målgrupp för systemet organisationer med medlemmar, 
prenumeranter eller gåvogivare där antalet är mellan 1.000 
och ca 15.000 (aktiva).

Målsättning

Vårt mål har varit att skapa ett verktyg med fokus på 
kraftfullhet, snabbhet och kvalitet. Användaren skall kunna 
arbeta snabbt, utan onödiga arbetsmoment och 
knapptryckningar, samt ha funktioner och stöd för att 
kontrollera kvaliteten på det data som lagras och ändras.

Snabbheten visas i att viktiga arbetsmoment, t.ex en ny 
medlem/prenumerant eller en betalning kan registreras på 15 
sekunder eller mindre, mätt från att man loggat in i systemet.

Vårt mål har också varit att skapa ett system inom rimliga 
ekonomiska ramar, sett ur en liten organisations budget.

Systemet skall leverera en oslagbar pris/prestanda.

Beskrivning

Systemet är en förenklad version av Aquila, vårt stora 
system, som utvecklades 2001-2004, och riktar sig mot lite 
större kunder med ca 15-50.000 aktiva poster i registret.. 
Båda systemen är baserade på den erfarenhet vi haft av 
många kunders behov, och den kompetens vi fått genom att 
arbeta med lösningar inom denna sektor sedan mitten av 
1980-talet.

Förenklingen består i att kärnan, där personer med adresser, 
telefonuppgifter, profilkoder m.m. har avskalats en alltför 
avancerad funktionalitet som i praktiken endast används av 
mycket stora organisationer.

Däremot är alla sidorfunktioner som använder den centrala 
kärnan, gemensam för de två systemen.T.ex OCR-inläsning 
av betalningar, kampanjurval och utskick, 
faktureringsfunktion, manuell reskontra osv.

Finessen med detta är att systemet i sina centrala delar blir 
mer överskådligt och lättskött, men behåller de funktioner 
som används för att bearbeta medlemmarna / 
prenumeranterna / gåvogivarna.

Aquilina är också prissatt på en helt annan nivå än Aquila.
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I Aquilina använder vi oss också av de senaste versionerna 
av våra verktyga: MSE uniPaaS, och Crystal Reports, vilket 
ger avservärt större möjligheter både för oss som utvecklar 
men också för användaren.

Vi använder oss av den världsledande databasen MySQL, 
som får användas gratis, eller Oracle, med dess gratisversion 
Oracle Express. Det gör det lätt att skapa lösningar för att nå 
databasen från hemsidan genom ett web-gränssnitt.

Crystal Reports från Business Objects gör att rapporterna är 
oberoende av själva adressregisterprogrammet, utan direkt 
körs mot databasen. Det betyder att användaren själv kan 
justera alla sina rapporter, samt göra egna till systemet.

För att designa egna rapporter behöver man Crystal Reports 
från BusinessObjects, som måste köpas.

För att köra befintliga rapporter behöver man inte köpa 
något utan man kan använda Crystal Reports runtime-dll:er 
som är gratis.

I systemet finns en enkel rapportgenerator så att man kan 
göra egna listor utifrån det data man får upp i skärmen, t.ex 
när man gjort ett visst urval.

Alla fältbeteckningar i systemet är utbytbara, dvs man kan 
själv ändra texten så att den bättre beskriver den egna 
verksamheten, t.ex står det i bilden nedan Medlemskap, men 
det kan ändras t.ex till Prenumeration, eller Gåvoroll, eller 
liknande.

Gränssnitt

Själva databasen ligger på en lokal PC eller server. En 
windowsprogramvara installeras på den lokala datorn och 
används för att sköta systemet lokalt.

Man kan också köra en tunn klient av systemet via webb-
gränssnitt, och då lagras datat i en central server.

Moduler för att komma åt delar av registret via webben 
utvecklas i Ruby on Rails, en modern webb 2.0-teknik med 
många fördelar. 

Eftersom layout och logik är separerade så kan webb-
gränssnittets utseende lätt anpassas till er befintliga hemsida. 
Webb-gränsnittet kräver att ni har databasen hos er, eller hos 
en leverantör som stödjer MySQL och Ruby On Rails.
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Aquilinas personbild, den centrala delen av systemet se detaljer längre ned
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Aquilina är uppbyggd på samma sätt som Aquila, men med 
vissa förenklingar för att göra systemet lättare att installera 
och driftsätta,  lättare att använda, och för att förebygga 
behov av support eller dyr teknisk assistans.

En sådan förenkling är att vi begränsat antalet 
telefonnummer. Det är fast antal (3) samt en 
yrkesepostadress och en hem-epostadresss. Samtidigt har vi 
begränsat ett antal andra fält, tex. Kan man registrera en 
profilkod, en marknadskod, ett funktionärskap och en roll 
(medlemskap eller prenumeration). I Aquila finns ingen 
begränsning av dessa.

All information som visas ovan lagras i en persontabell 
vilket gör att det är lätt att göra urval, och bygga rapporter 
med urval direkt mot denna persontabell.

Kunder som är intresserad av mer avancerade 
kategoriseringar och registreringar per person, t.ex många 
profilkoder, marknadskoder per person, eller olika roller per 
person, t.ex. ett medlemskap, en prenumeration samt en 
gåvogivarroll (insamling) på samma  person skall i stället 
titta på vårt större system, Aquila.

På bilden ovan så ser man två färgade texter, den ena grön 
och den andra röd.

Grönt på ordet Aktiv betyder att personen är aktiv (medlem, 
prenumerant eller givare). Rött betyder att den inte är aktiv, 
utan under en process att stängas av. Det kan t.ex vara en 
avi/faktura som inte betalats på så lång tid att den faller 
utanför fristen, eller att personen bara velat ha ett års 

åtagande. När rollen (medlemskapet, 
prenumerationen/givarrelationen) helt stängs av sätts en kod 
på Slutkod som visar på orsaken till att åtagandet avslutats.

Rött på order Fakturera betyder att personen redan fått 
avi/faktura för innevarande period (månad, kvartal, år etc). 
Det går inte att göra en ny avi just nu.
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Beskrivning av Aquilina

Basinformation

Varje person får ett unikt Person-ID som hämtas löpande 
från ett systemregister. Detta  Person_Id identifierar 
personen, tex när de betalar in avgifter eller gåvor. Överst 
lagras också automatiskt ett sök-id som är personens 
juridiska namn om det är en juridisk person, eller efternam-
förnamn om det är en privatperson. Man kan också lägga in 
födelsedatum och personnummersiffrorna (frivilligt), samt 
en flagga för att registrera persontyp (Privatperson, Man, 
Kvinna, Juridisk person).

Adress

Adressuppgifterna följer svensk (SIS) standard. Det betyder 
att för-  och efternamn är uppdelat i två separata fält, men 
slås ihop till ett sammansatt fält för visning i brev, etiketter 
mm. Särskilda fält finns för juridiskt namn, avdelning, C/o-
adress samt fortsättningsadress.

Postens adressdatabas ingår i systemet (ca 480.000 adresser). 
När man lägger upp en person kontrolleras adressen och rätt 
postnummer och ort sätts på adressen. LKF-kod (läns, 
kommun och församlingskod) sätts också automatisk.

I Aquilina kan man bara registrera en adress samtidigt på 
varje person. Man kan dock göra en ”familjekoppling” så att 
en person är kopplad till en annan persons adress, som kan 
vara annorlunda.

Kommunikation

I avdelningen för kommunikation lagras hemtelefon, 
yrkestelefon, och mobiltelefon, samt en epost till arbetet och 
en  epostadress till hemmet.

Särskild flagga finns för att beställa nyhetsbrev till 
epostadresserna.

För att skicka dessa epostmeddelanden kopplar man in en 
epostkampanjmodul, antingen baserad på Ruby on Rails 
eller GroupMailer, som vi är återförsäljare till.

Kategorisering

Man kan kategorisera en person med kundgrupp, profilkod, 
marknadskategori, samt kampanjkod (för att se vilken 
kampanj som gjorde att person anmält sig) och adresskälla 
(för att visa varifrån adressen kommit, tex köpt adress, 
importerad från vissa källa, värvad på internet, via telefon 
etc).

En särskild flagga, erhålla kampanjer, markerar om 
mottagaren sagt av sig kampanjutskick eller inte. (oavsett 
andra inställningar).

En person som absolut inte vill ha kontakt, och inte heller 
vara aktiv, kan man stänga av med en flagga ”Inaktiverad 
Person”. Då stängs alla andra funktioner av, personen får 
inte några kampanjutskick, inga 
medlems/prenumerantutskick osv. Denna flagga kan man 
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använda om någon avlider, men man vill behålla kontaktdata 
för statistikens skull.

Roller (medlemskap, prenumeration, gåvor)

Eftersom syftet med Aquilina är att registrera personer med 
medlemskap eller prenumerationer eller personer som är 
gåvogivare så är avdelningen för att definiera rollen central 
och fälten många. 

Vill man bara registrera adress  med telefon och någon 
kategori går det givetvis bra också. Detta räcker om man 
lägger upp en person som skall få nyhetsbrev.

Under sista avdelningen registrerar man typ av roll, och 
vilken segment personen tillhör. Roll kan vara medlemskap i 
en viss förening, prenumeration på en viss tidning. 

Segment betyder då vilken typ av medlemskap, t.ex 
Huvudmedlem, familjemedlem, ungdomsmedlem. Eller 
vilken typ av prenumeration: Helår, halvår, kvartal, månad, 
provprenumeration. Eller vilken typ av gåvogivare, t.ex 
spontangåva, regelbunden givare osv.

Segmentkoden styr perioden, vilken period man betalt för, 
dvs hur länge man räknas som aktiv, och hur regelbundet får 
automatiska utskick. Segmentkoden styr också priset på den 
avgift som man ”debiteras” när man skickar en avi, även om 
man också kan lämna det öppet, tex i fallet med insamling 
av gåvor.

Här registrerar man också Betalar-ID med en koppling till 
en annan person i registret i det fall man har en 
samlingsbetalare, t.ex en familj som får en samlingsavi, eller 
en beställare som betalar för många (t.ex prenumerationer).

Nästa underavdelning under Rollen är Aktivstatuskoder. En 
flagga sätts till aktiv när man  skapar en ny person. Om 
personen inte längre vill vara medlem, prenumerera eller ge 
gåvor avslutar man rollen med en avslutskod, då sätts 
avslutsdatum, aktivflaggan flaggas bort, och personen räknas 
som passiv. 

En person med en aktiv roll kan ha olika Aktivkoder för att 
markera olika nivåer i den aktiva rollen. Användaren själv 
lägger upp Aktivkoderna och vad det betyder.

Under Period sätts perioden för rollen ut. När det gäller en 
roll som medför utskick av tidning eller nyhetsbrev med 
distributionsplan så får personen ett startnummer, samt ett 
från-nummer och till-nummer för varje ny period som inleds. 
Gäller det ett medlemskap så kan man definiera perioden 
baserat på datum istället. Då får personen ett startdatum, 
samt ett från-datum och till-datum för varje ny period (varje 
gång personen betalar flyttas perioden fram). Varje gång 
personen förnyar en period så räknas antalet förnyelser upp.

Under Debiteringslogik definieras och flaggas rollen för att 
hålla reda på om rollen är Stående, Friexemplar,  
Fakturerad, Påmind, Ny och fakturaklar.

Stående innebär att personens roll skall fortsätta efter 
innevarande period.
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Friexemplar innebär att personen skall få utskick utan 
betalning.

Fakturerad innebär att personen fått avi eller faktura på 
innevarande period.

Ny innebär att personens roll är nyupplagd, och personen har 
sin första period.

Fakturaklar innebär att nästa gång man aviserar/fakturerar så 
får personen en avi/faktura.

Under Debiteringsuppgifter registreras det som 
aviseras/faktureras. Kvantitet (normalt 1) anger hur många 
exemplar som personen skall betala (t.ex om det är flera ex 
av tidningen som skall skickas och debiteras för).  

Antal nummer eller antal  månader är för att registrera hur 
många nummer eller månader som den skickade 
avin/fakturan avser. Belopp visar vilket belopp som 
aviserats/fakturerats. Dessa fält sköts normalt  automatiskt 
av systemet, men man kan ändra manuellt om man vill 
avvika från standard. 

Rabatt fyller man i om personen skall ha rabatt på 
standardpriset. 

Fakturabunt sätts när man aviserar/fakturerar så att man vet i 
vilken omgång avin/fakturan skickades. I varje fakturabunt 
kan man sedan se fakturadatum, utskriftsdatum, 
fakturalayout mm.

Statistikkod sätts för att kunna ta ut statistik för TS-statistik, 
eller medlemstatistik (fördelning av medlemskap i olika 
kategorier).

RFM-kod sätts av systemt (eller manuellt) för att värdera 
personen i egenskap av den aktuella rollen utifrån 
analysmetoden, Recency-Frequency-MonetaryValue. (läs 
mer på internet om denna intressanta kampanjmetod för 
gåvoinsamling).

Under Betalningsstatus sätts flaggan obetald när rollen är 
ny (automatiskt) och när personen fått en ny avi/faktura. När 
personen betalar så flaggas denna bort så att man vet att 
innevarande period är betald (och om det är en förnyelse så 
flyttas perioden automatiskt fram).

Betalningsdatum visar på datum för betalningen, och Betalt  
belopp anger hur mycket den aktuella periodens betalning är. 
Gamla betalningar sparas i en separat tabell för historik.

Mass Marketing Software AB, Lindhult Höjden 5, 519 90 HORRED
Tel 0320-800 08 E-post per-olof@massmarketing.se, www.massmarketing.se

mailto:per-olof.hermansson@massmarketing.se


Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning Sida 8 (66)
2009-09-01 Beskrivning Aquilina 3.1.3.doc

Under Referensinformation sparas information om vem 
som värvat personen till denna roll. Värvnings-ID pekar på 
en annan person i registret. Familjelänk pekar på en person 
som man har en familjekoppling till, t.ex för att göra utskick 
där man skickar ett utskick per hushåll. I fältet alfareferens 
anger man en text som referens som visas på avin/fakturan, 
det kan vara ett nummer, en kod, eller ett namn. 

Orderreferens är till för att ange en beställningsreferens i det 
fall avin/fakturan skall betalas av en annan betalare och vill 
ha en orderreferens på beställningen.

Under Info sätts automatiskt kod för vem som skapat och 
ändrat i person-posten, samt vilka datum det skett.
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Överst i Huvudbilden Person  ligger en hel rad med knappar för att komma åt de vanligaste funktionerna.  Man ser också grunddata om den 
lagrade personen.

En inaktiverad person markeras med röd färg på identitesuppgifterna, och är en person som i princip skall raderas. Den kommer inte ut i 
några utskick, listor mm Men de ekonomiska transaktioner som finns under den personen sparas, kommer ut i bokföringsjournaler, och 
summeras i statistik mm.

Den mycket markerade röda färgen på översta delan skall minimera risken att man tror att personposten fortfarande kan användas.

Vill man vara extra säker raderar man posten.
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Klickar man på funktionsknappparna dyker det upp en mindre ruta. Den mindre rutan visas oftast inom det rödmarkerade utrymmet till 
höger om adressen. Du kan fortfarande se vem som är berörd.
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Huvudbild Person: 

Detta är den bild där man oftast jobbar. Man söker på namn, telefon, eller adress, och väljer den man vill arbeta med. Här lägger man också 
upp nya personer.
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Adressinformation:

Rutan för adressinformation följer SIS, internationella och svenska standard. För- och efternam sparas separat, men kombineras i ett nytt 
fält som används för utskrifter och vid kommunikation med personen. Avlämningsstället (där post skall lämnas) har separata fält för 
gatu/boxnummer och uppgång/port/våning mm. Landskod styr momsberäkning. För svenska adresser finns postnummertabell som 
automatiskt hämtar ort och församling (LKF-kod). Adressen kontrolleras mot Postens adressdatabas (732.000 adresser) och varnar om 
adressen inte stämmer. Man kan då hämta rätt adress (se nedan).

Alla namn- och adressändringar loggas, så att man kan kontrollera tidigare versioner genom att trycka på logg-knappen.
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Kommunikationsinformation:

Alla ändringar loggas, så att man kan se tidigare versioner genom att trycka på logg-knappen.
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Kategoriseringsinformation:

Kundgrupp styr kundvillkor, om man använder systemets postorder och fakturabaserade avisering av medlemsavgifter eller 
prenumerationsavgifter.

Marknadskategori är en kod där användare definierar kod, tex. Bransch och vilka alternativa branscher som skall finnas att välja på.

Funktionärskap kan användas om man vill ange ett funktionärsskap eller roll. Systemet innehåller också en mer avancerad 
funktionärshantering för medlemshanterande organisationer.

Profilkod är en kod för att profilera personen med ytterligare en kategorisering.

Kampanjkälla visar vilken kampanj som personen nappat på för att anmäla sitt medlemskap/prenumeration/givande. Adresskällan är vilken 
teknik som använts för att adressen kommit in: t.ex Epost, Mässa, Telefon, Webb, etc. Dessa två används för att få fram statistik på lyckade 
kampanjer och lyckade kanaler att nå nya personer.

Erhålla kampanjer är normalt ikryssad. Om man kryssar ur den så omfattas personen inte av urvalsfunktionen för att ta fram adresser för 
kampanjutskick.
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Åtagandeinformation (Medlemskap, prenumeration, gåvogivarroll):

Denna del är det egentliga hjärtat i systemet!

Hur åtagandeinformationens fält används i detalj beskrivs ovan på sid 6-8. 

Systemet är byggt för att kunna skötas på två nivåer, beroende på organisationens behov och ekonomiska förmåga:

1. Ett enkelt register där mycket sköts manuellt. Då används huvudsakligen PersonBilden som centralt register, 
Aviserings/faktureingsmodulen, reskontramodulen ochbetalningsmodulen används inte.

I denna nivå hanteras notering om betalningar, och betalda perioder manuellt av användaren genom att i Åtagandeinformation fylla i belopp 
och klick  på Betala-knappen, då flyttas perioden fram enligt systemets inställningar. 

På denna nivå kan man registrera betalningar i Betalbilden (se nedan) genom att man skapar en ny rad, som justerar perioden. 
Bokföringsjournal på inbetalningar kan tas skrivas ut. Det finns ingen koppling till avinummer eller fakturanummer. Personens ID blir den 
unika identitet som man kan använda på utskrifter av avier som då hämtar information från ovanstående åtagandeinformation.

2. Samma grundregister men med moduler (från Aquila) för avisering/fakturering/reskontra/OCR-hantering/Autogiro mm. Här sköter 
systemet mer automatiskt om framflyttning av perioder, kontrollera dubbelbetalningar, påminnelser mm.

Logg-knapp för att kontrollera tidigare versioner kommer i nästa version (finns i Aquila).
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Adressuppläggning:

När man lägger upp en adress så kan man kontrollera adressen mot Postens adressdatabas. Om man Zoomar (dubbelklickar, eller trycker på 
F5) när man står i fältet för Ort så får man upp rätt postadress (kombination av avlämningsställe, box/gatunummer och Ort. Man får därmed 
också rätt LKF-kod, som sedan kan användas för att automatiskt sätta rätt lokalförening på medlemsuppgifterna.
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Dublettvarning vid uppläggning:

När man lägger upp en ny person får man en varning om det finns en person med liknande namn på liknande adress. Man kan i 
inställningarna ställa in hur hård eller mjuk kontrollen skall vara. En nogrannare (hårdare) kontrollinställning genererar färre 
dublettvarningar och vice versa: en mjukare kontroll leder till fler varningar (T.ex kan man väja att strunta i förnamn, vilket leder till att 
makar med samma efternamn och adress misstänks vara dubletter.

När man får dublettvarningen kan man välja mellan att fortsätta registrera den påbörjade posten, radera den, eller radera den gamla hittade 
dubletten. Man får också se viss data från den misstänkta dubletten, te.x hela adressen, telefonnummer samt 
medlems/prenumerations/gåvogivare-data.
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I huvudbilden för person finns ett antal funktionstangenter för att man skall kunna nå de viktigaste funktionerna.

De finns dels i övre raden, samt längst ned i bild.

Knapparna Avsluta, Fakturera, och Sätt betald används för medlemskap/prenumerations/gåvogivardatat. 

Avsluta sätter en avslutskod med dagens datum, och stoppar också ev. Obetalda reskontraposter så att inga påminnelser skapas.

Fakturera skapar en avi eller faktura direkt för personen, så att man kan skriva ut den direkt. Annars görs det normalt via batch-körningar, 
dvs alla nya som kommit under veckan på en gång.

Knappen Sätt betald används om man inte använder betalningsmoduler eller aviseringsmodulen och därmed inte reskontramodulen, men 
snabbt vill markera att personen betalt innevarande period. (dvs man sköter systemet helt manuellt vad gäller betalningar.)
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Anteckningar:

Klickar man på anteckningar får man upp en ruta för statiska anteckningar, dvs något som inte förändrar sig over tid (jmf med aktiviteter 
nedan)
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Aktiviteter

Klickar man på aktiviteter får man upp en anteckningslogg, där kan man både notera historiska anteckningar, men även lägga in saker ”Att 
göra”, som man kan skriva ut, eller få upp som en lista i skärmen när man loggar in. De punkter som läggs upp som Att-göra kallar vi 
Ärenden. Systemet blir ett enkelt ärendehanteringssystem (med inriktning på medlemmarna/prenumeranterna/givarna).
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Aktivitetsloggen används för att sätta upp Att-görapunkter, saker man skall kolla eller göra för sig själv eller för andra. När man loggar in I 
systemet kan man få en pop-up fönster som visar på de åtgärder som behöver göras närmaste tiden (inställbart vilken tidshorisont som skall 
visas).

Man kan sköta Ärendena härifrån. Genom att Zooma (F5, dubbelklicka) får man upp mer information, och Zoomar man en gång till får 
man upp personens helbild (och kan se telefonnummer, man kan skicka epost mm). Man kan även se andra datoranvändares ärenden.

Mass Marketing Software AB, Lindhult Höjden 5, 519 90 HORRED
Tel 0320-800 08 E-post per-olof@massmarketing.se, www.massmarketing.se

mailto:per-olof.hermansson@massmarketing.se


Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning Sida 22 (66)
2009-09-01 Beskrivning Aquilina 3.1.3.doc

Epost

Med Epostklienten kan man skicka mail direkt från systemet, det finns mallar som gör att man slipper skriva in standardtexter.
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Klickar man på Epostarkiv får man upp en lista på alla skickade och mottagna epostmeddelanden:

Ställer man sig på en rad kan man Zooma (F5 eller dubbelklicka) och få upp det skickade meddelandet i en skärmbild. Om man zoomar på 
ett inkommet epostmeddelande kan man också Svara och skapa ett nytt meddelande till personen.
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Postorder

Klickar man på Postorder kan man skapa en postorder, skriva ut den och uppdatera reskontran. En icke utskriven, icke uppdaterad postorder 
kan man radera.

Klickar man på Visa order får man upp orderbilden (nästa sida).

Rutinen är gjord för att kunna lägga en order, skriva ut den och uppdatera till reskontran inom 15 sekunder, dvs man skall kunna göra klart 
det när man har medlemmen/prenumeranten I telefon.

Mass Marketing Software AB, Lindhult Höjden 5, 519 90 HORRED
Tel 0320-800 08 E-post per-olof@massmarketing.se, www.massmarketing.se

mailto:per-olof.hermansson@massmarketing.se


Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning Sida 26 (66)
2009-09-01 Beskrivning Aquilina 3.1.3.doc

Mass Marketing Software AB, Lindhult Höjden 5, 519 90 HORRED
Tel 0320-800 08 E-post per-olof@massmarketing.se, www.massmarketing.se

mailto:per-olof.hermansson@massmarketing.se


Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning Sida 27 (66)
2009-09-01 Beskrivning Aquilina 3.1.3.doc

Reskontra

Klickar man på Reskontra får man upp personens reskontraposter. 

Man kan betala reskontraposten genom att klicka Betala-knappen. Datum och betalningsmetod är sparat sedan föregående betalning så det 
behöver man inte mata in, bara om det är en ny dag eller annan betalningsmetod.

Om man ställer sig på en rad och Zoomar (F5 eller dubelklicka) får man upp reskontrapostens detaljer, det är konteringsraderna 
motsvarande artiklar för postorder, och avgifter för prenumeration och medlemsavier.

På Reskontrapostens helbild kan man kreditera en rad, och ändra en rads kontering.

Man kan också betala reskontraposter genom funktionen OCR-inbetalningar samt Manuella reskontrabetalningar. Se nedan.
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Avier/Fakturor:

Klickar man på Avier får man upp personens avier och fakturor.

En avi kan man byta betalar på, t.ex om man har någon som betalar för flera andra och av någon anledning vill man föra över 
betalningsansvaret på en anna person eller post. (Vanligast vid prenumerationshantering).

Står man på en rad och Zoomar (F5 eller dubbelklicka) får man upp avin med alla uppgifter.

Här kan man delkreditera en rad, eller radera en rad (om avin/fakturan inte är betald), samt ändra adress på den. Man kan också kreditera en 
hel faktura.
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Helbild för avi eller faktura
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Betalningar

Klickar man på betalningar får man upp en bild där man kan registrera betalningar som skett utan avi/faktura, och se tidigare betalningar. 

Om man inte behöver aviserings- och reskontramodulen kan man hantera betalningar manuellt och lägga in nya betalningar här. Om 
betalningen påverkar t.ex längden på ett medlemskap eller en prenumeration så görs det automatiskt utifrån systeminställningarna 
(periodlängder mm).
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Manuella reskontrabetalningar

Om man använder Aviseringsmodulen med tillhörande reskontrafunktioner så sköter man betalningarna antingen I reskontrabilden (se 
ovan) eller via  en särskild rutin för manuella reskontrabetalningar..

När man startar funktionen anger man betalningsdatum och betalningsmetod.

Systemet hämtar senaste använda datum och betalningsmetod så man slipper mata in det om det är samma.

Man kan också använda bunt-hantering om man har mycket stora volymer som man behöver stämma av mot PG eller BG-kontot, eller om 
man använder OCR-betalningar, då varje fil från Bankgirot eller Plusgirot blir en bunt (för avstämning).

När man klickar på Betala får man upp reskontrabetalningsbilden. (nästa sida)
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Här skriver man in avi eller fakturanummer, eller Person-ID (personens id-nummer I systemet), och trycker på TAB. Man kan också 
bläddra manuellt I raderna. Kolumnerna är sorteringsbara så att man kan leta efter en viss summa, eller ett visst förfallodatum.
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När man skrivit in och TAB-bat får man upp rätt avi/faktura. Och kan tryck på knappen Betala. Betalningen justerar 
medlemsdatat/Prenumerationsdatat I enlighet med systeminställningarna.

En faktura som är betald kan man inte återigen betala. Betalningen ser man i ett fönster länger ned.
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Det finns en mängd funktioner för att hantera reskontraposten. T.ex kan man backa betalningen, justera fakturan I Helbilden innan man 
betalar. Man kan skapa en ny direktfaktura/direktavi om man fått en dubbelbetalning. Dubbelbetalningen används då för att betala nästa 
prenumerationsperiod eller medlemsperiod.

Har man en kreditfaktura motbokar man krediten mot fakturan som betalas.
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Kundvillkor

Klickar man på kundvillkor får man upp bild för inställning av kundvillkor:

De används främst för postorderrutinen, och för prenumerationer om man har stora samlingsbetalare.
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Betalar för

Klickar man på knappen “betalar för” får man upp en lista på personer som personen betalar för. Betalaren får bara en avi/faktura.
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Funktionärer

Klickar man på Funktionär får man upp en bild för att lägga upp funktionärskap (en eller flera). Man knyter personen till en förening, talar 
vilket år det gäller och vilken funktion. Ett funktionärskap kan inaktiveras så att man kan se historiska funktionärskap per år.
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Autogiro

Autogirofunktion finns. Genom att trycka på Ctrl-A får man upp en bild för inmatning av autogirouppgifter:

Autogirofunktionen kräver att man har fakturerings/aviserings- och reskontramodulen, och körs via batch-körning, dvs man skapar 
fakturor/avier som skickas till Bankgirot någon gång per månad.
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Avisering / Fakturering

Fakturerings- och aviseringsmodulen innebär att man automatskapar avier och fakturor utifrån systemets inställningar.  Systemet letar upp 
alla som skall få en avi/faktura för nästa period

Man kan välja att köra bar en viss grupp, dvs Åtagande, eller visst segment, eller förening, eller bara nya eller bara förnyelser

.
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RFM-analys

Sedan länge har man i insamlingsorganisationer och i företag som säljer återköpsvaror prenumerationer, böcker eller kostmetika använt en 
metod för att hitta de bästa givarna / kunderna.

Man gör helt enkelt en evidensbaserad analys över vilka som i praktiken köper mest, oftast och längst. 

Hela databasen analyseras utifrån personernas inbetalningar, och alla personer i registret delas upp i kvintiller (1-5), där 5 representerar den 
bästa kvintillen.

R = Recency, dvs hur nyligt har en person betalat.

F = Frequency, hur ofta har en person betalat.

M = Monetary Value, hur mycket har en person betalat totalt.

Varje person i registret får en kod, med siffra för varje RFM-värde, antingen 000 om de aldrig betalat, eller från 111 till 555.

När man sedan vill köra kampanjer så gör man urval på RFM-koden, och söker ut alla som har de värden som man bedömer vara bra, tex 
alla från 432 till 555, eller 444 till 555 beroende på hur många man vill skicka ut till.

De som har höga värden är det störst sannolikhet att man får respons ifrån.

Efter varje sådan kampanj gör man en analys över utfallet och så lär man sig så småningom hur den egna kundgruppen fungerar.
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RFM-Körning 

Körningen räknar antalet personer, delar upp RFM-underlaget i kvintiller.
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Kampanjurval

Baserat på denna analys kan man göra ett kampanjurval:

Klickar man på Visa kampanjadresser kommer man till modulen för hantering av kampanjadresser:
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I kampanjmodulen kan man göra uttat av etiketter till fil, skriva ut etiketter på laseretikettpapper (3 * 8), skriva ut kampanjlista med telefon 
och epost (se exempel nedan), skriva ut Massbrev, skapa OCR-sträng, skriva ut kampanjavibrev med OCR-talong (se nedan), samt skriva 
ut medlemskort.
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Medlemshantering med föreningar

Använder man systemet för medlemshantering och har lokalavdelningar, eller distriktsavdelningar lägger man upp dessa I 
föreningsregistret.
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Från föreningsregistret når man också funktionen för att lägga upp funktionärer.

Bild för inmatning av föreningens funktionärer (Riks-, Distrikt-, eller lokalföreningen):

En person kan ha många funktionärsskap, på alla nivåer.
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Utskrifter:

Etiketter till laserskrivare (3 * 8):
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Medlemslista:

Etikettuttag kan även ske till fil för att tex. skicka till tryckeri.
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Exempel på avi (finns många alternativa layouter).
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Kampanjlista:
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Kampanjavi med OCR-talong
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                      Geografisk fördelning
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Exempel på ytterligare listor:

Abonnemang TS IB2.3.rpt                               TS-Lista Underlag för IB2. 3        
Abonnenter per kampanj källa.rpt                      Prenumeranter per kampanj och källa 
Abonnenter per kampanj.rpt                            Prenumeranter per kampanjkod        
Abonnenter per segmentkod.rpt                         Prenumeranter per segmentkod        
Abonnentlista friex.rpt                               Friexlista                          
Abonnentlista.rpt                                     Lista Prenumeranter                 
Acontospecifikation.rpt                               Specifikation på Acontobetalningar  
Aktiva åtaganden.rpt                                  Aktiva just nu                      
Artikelstatistik postorder Comp.rpt                   Artikelkvantitet COMPENDIUM         
Artikelstatistik postorder kr Comp.rpt                Artikelstatistik kr postorder Comp. 
Artikelstatistik postorder.rpt                        Statistik postorderartiklar         
Artikelstatistik åtagande Comp säljare.rpt            Art.statistik åtagande Comp-säljare 
Artikelstatistik åtagande Comp.rpt                    Artikelkvantitet prenumerationsart. 
Artikelstatistik åtagande kr Comp.rpt                 Artikelstatistik kr Compendium      
Artikelstatistik.rpt                                  Statistik prenumerationsartiklar    
Autogiro medgivande påminnelse.rpt                    Medgivande-påm. till autogirokunder 
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Autogirostatus.rpt                                    Lista på de som skickats till bank  
Avbeställningar.rpt                                   Avslutade per slutkod               
Avgångsprognos per utgåva.rpt                         Avgångstatistik med värde           
Aviseringsprognos per utgåva.rpt                      Lista aviseringsprognos per utgåva  
Aviseringsprognos.rpt                                 Prognos avisering                   
Avitexter.rpt                                         Utskrift avitexter för korrektur    
Betalare.rpt                                          Lista prenumeranter per betalare    
Betalningsbuntlista.rpt                               Lista betalningsbuntar              
Betalningsgrad nya per nummer.rpt                     Betalningsgrad nya per nummer       
Distribution fraktzoner.rpt                           Distribution per fraktområde        
Distribution land.rpt                                 Distribution per land               
Distribution segment.rpt                              Distribution per segmentkod         
Distributionsjournal TS AR1.rpt                       TS-Lista Distributionsjournal AR 1  
Distributionsjournal TS F1 DR1.rpt                    Distributionsjournal TS DR1         
Distributionsjournal TS F1.rpt                        TS-lista F1 Distributionsjournal    
Distributionsplan.rpt                                 Distributionsplan                   
Distributionsprognos.rpt                              Distributionsprognos antal          
Faktureringsprognos.rpt                               Prognos summa och antal             
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Faktureringsrapport artikel PO datum.rpt              Fakturajournal postorder artikel    
Faktureringsrapport artikel prenumeration.rpt         Fakturajournal artikel prenumeratio 
Faktureringsrapport Bokning.rpt                       Fakturajournal bokningar            
Faktureringsrapport datum.rpt                         Fakturajournal per datum pren       
Faktureringsrapport PO datum.rpt                      Fakturajournal postorder datum      
Faktureringsrapport PO.rpt                            Fakturajournal postorder per bunt   
Faktureringsrapport.rpt                               Fakturajournal                      
Flerex mottagare.rpt                                  Lista på flerex-mottagare           
Fordran artikel postorder.rpt                         Fordringar postorder artikel vecka  
Fordran artikel prenumeration.rpt                     Fordringar pren artikel             
Fordran artikel.rpt                                   Fordringar artiklar pren datum      
Fordran prenumeration.rpt                             Fordringar prenumeration CHR        
Fordringar postorder.rpt                              Fordran postorder artikel dag       
Friexlista TS AR2.rpt                                 TS-Lista Friexlista AR 2            
Friexlista åtagande.rpt                               Friexlista aktiva prenumeranter     
Friexredovisning TS F4.rpt                            TS-lista F4 Friexredovisning        
Funktionärslista.rpt                                  Funktionärslista                    
Föreningslista mini.rpt                               Föreningslista med antal medlemmar  
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Föreningslista.rpt                                    Komplett föreningslista             
Förfallorapport.rpt                                   Fakturarapport Förfallodatum        
Förnyelsegrad per kampanj.rpt                         Förnyelsegrad per kampanj           
Förnyelsegrad per nummer och kampanj.rpt              Förnyelsegrad per nr och kampanj    
Förnyelsegrad per nummer och segment.rpt              Förnyelsegrad per nr och segment    
Förnyelsegrad per nummer.rpt                          Förnyelsegrad per nummer            
Geografisk fördelning postnummer.rpt                  Geografisk fördelning per postnr TS 
Geografisk fördelning.rpt                             Geografisk fördelning Sverige       
Gåvoabbonnemang TS AR2.rpt                            TS-Lista AR 2 Gåvoabbonemang        
Gåvoabonnemang TS AR2.rpt                             TS-Lista AR 2 Gåvoabbonemang        
Gåvobetalare.rpt                                      Lista gåvobetalare                  
Inträdda kampanj.rpt                                  Inträdda per kampanj                
Kampanjlista Nya.rpt                                  Kampanjlista nya prenumeranter      
Kampanjlista.rpt                                      Kampanjlista Kampanjadresser        
Krediterade artiklar Postorder.rpt                    Krediterade artiklar PO             
Kreditfordran artikel prenumeration.rpt               Krediterade/stoppade reskontra pren 
Kundfordran postorder.rpt                             Lista kundfordringar i postorder    
Kundkort.rpt                                          Kundkort person                     
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Magazine_Labels_New.rpt                               Etiketter Nya                       
Massbrev.rpt                                          Massutskick                         
Medlemsexemplar TS F3_NY.rpt                          TS Medlemsexemplar F3               
Medlemsexemplar TS F3.rpt                             Medlemsstatistik TS                 
Medlemslista betalningar.rpt                          Medlemslista med betalningar        
Medlemslista nyav.rpt                                 Medlemslista med förändringar       
Medlemslista.rpt                                      Medlemslista, grundlista            
Moms-reskontrarapport.rpt                             Avstämninglista Moms                
ny rapport.rpt                                        Asjdfh lakdf                        
OCR-buntlista.rpt                                     Avstämningslista OCR-buntar         
Prenumerationsfordran NR.rpt                          Prenumerationsfordran               
Prenumerationsskuld Nr.rpt                            Prenumerationsskuld                 
Prislista.rpt                                         Prislista Produkter                 
Profilkoder.rpt                                       Lista                               
Prognos.rpt                                           Prognos på antal prenumeranter      
PÅM_AQ_BG_BokningsFaktura.rpt                         Påminnelsefaktura bokningar         
PÅM_AQ_BG_PostorderFaktura.rpt                        Påminnelsefaktura postorder         
Rabattredovisning NY TS AR3 F.rpt                     Förnyelse rabattredovisning TS AR3  
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Rabattredovisning Ny TS AR3.rpt                       Ny rabattredovisning TS AR3         
Rabattredovisning TS AR3 F.rpt                        TS-Lista AR 3 Rabattred. Förnyelser 
Rabattredovisning TS AR3NY.rpt                        TS-lista AR 3 rabbatred. nya        
Rabattredovisning TS AR3.rpt                          TS-Lista AR 3 Rabattred. Nya        
Rabattredovisning TS F2.rpt                           TS-lista F2 Rabattredovisning       
Reskontrarapport.rpt                                  Reskontrarapport                    
Säljarrapport D betalda.rpt                           Rapport sålda bet. pren Detalj      
Säljarrapport D.rpt                                   Rapport sålda prenumerationer       
Säljarrapport S betalda.rpt                           Rapport sålda bet. pren. summering  
Säljarrapport S.rpt                                   Rapport sålda pren. summering       
Upplagestatistik.rpt                                  Upplaga                             
Värvare.rpt                                           Lista på värvare och värvade        
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Loggfiler.

Systemet har många funktioner för att kontrollera vilka ändringar som gjorts.

Adressändringar loggas:
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Nämnändringar loggas:
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Kommunikationsändringar loggas:
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Vill man se vilka ändringar som gjorts klickar man på Uppdateringar.

Man får då upp de uppdateringar och ändringar som loggats
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Backup

Systemet innehåller också rutin för automatisk daglig backup, och för spontan-backup, samt för återläsning av backup.
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Läs för övrigt om MMS:s större program Aquila, därifrån hämtar vi funktionalitet som vi tror kommer behövas i Aquilina, t.ex 
Epostutskicksfunktion, OCR-inläsning av betalningar, mm.

Många funktioner tas över från vårt större system Aquila, och därmed går utvecklingen relativt snabbt i och med att vi har samma 
grundritning, och därför kan flytta över funktioner utan egentlig programmering i nya Aquilina. 
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