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1 Extrafält  

När obligatoriska och valbara fält inte fyller den funktion som behövs i ert arrangemang finns 
möjligheten att skapa fält för ex.  Ja/Nej frågor, val av hotelrum eller rabattavdrag. 
 

Vänstermenyn välj ”FORMULÄR” -> ”Extrafält” Klicka 
därefter på ”Nytt fält/fråga” 
  

Du kan välja mellan: 
•  Inmatningsruta 
• Rullista med Ja/Nej 
• Informations-text 
• Rullista med antal och pris  
• Kryssrutor med olika alternativ per evenemang 

 

1.1 Inmatningsruta 
t.ex. ett meddelande fält för eventuella 
allergier. 

1.1.1 Formulärspråket kan antingen ha  svenska, 
danska, norska, finska eller engelska. Endast 
ett språk åt gången kan användas för ett 
formulär 

1.1.2 Med sortering menas hur extrafält sorteras 
bland andra extra fält i anmälan. 

1.1.3 När en person anmäler flera personer kan 
fältet vara knutet till var individ som anmäls 
eller vara samma för alla i anmälan. 

1.1.4 Välj om det ska vara obligatorisk fält eller ej. 

1.1.5 Rubriken syns bara för administratörerna 

1.1.6 Vad som ska stå i formuläret. 

1.1.7 Spara, färdigt 
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1.2 Rullista med Ja/Nej 
ex. Godkänner du våra villkor? 

1.2.1 Formulärspråket kan antingen 
ha svenska, danska, norska, 
finska eller engelska. Endast 
ett språk åt gången kan 
användas för ett formulär 

1.2.2 Med sortering menas hur 
extrafält sorteras bland andra 
extra fält i anmälan. 

1.2.3 När en person anmäler flera 
personer kan fältet vara 
knutet till var individ som 
anmäls eller vara samma för 
alla i anmälan. 

1.2.4 Rubriken syns bara för 
administratörerna. 

1.2.5 Vad som ska stå i anmälningsformuläret. 

1.2.6 Du väljer om ja eller nej är föri fyllt.   

1.2.7 Spara, färdigt 
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1.3 Informations-text 
Om det ska vara en text på anmälan, exempel ”avtalsvilkoren” på inbjudan, inget flerval 
 

1.3.1 Formulärspråket kan ha 
antingen svenska, danska, 
norska, finska eller 
engelska. Endast ett språk 
åt gången kan användas för 
ett formulär 

1.3.2 Med sortering menas hur 
extrafält sorteras bland 
andra extra fält i anmälan. 

1.3.3 När en person anmäler flera 
personer kan fältet vara 
knutet till var individ som 
anmäls eller vara samma 
för alla i anmälan. 

1.3.4 Rubriken syns bara för administratörerna. 

1.3.5 Vad som ska stå i anmälningsformuläret. 

1.3.6 Spara, färdigt 
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1.4 Rullista med antal och pris 
Exempelvis om kunden ska få rabatt vid anmälan eller om kunden ska kunna lägga till 
boende eller måltider till anmälan.Formulärspråket kan ha antingen svenska, danska, norska, 
finska eller engelska. Endast ett språk åt gången kan användas för ett formulär 

1.4.1 Med sortering menas hur extrafält sorteras bland andra extra fält i anmälan. 

1.4.2 När en person anmäler flera personer kan fältet vara knutet till var ”Personen” som anmäls 
eller ”Anmälan” samma för alla i anmälan,”Hela” om det är ett prissatt alternativ så 
debiteras det endast en gång och för så många deltagare som anmälan gäller. 

1.4.3 Rubriken syns bara för administratörerna.  

1.4.4 Vad som ska stå i anmälningsformuläret.  

1.4.5 Klicka på spara därefter dyker redigera alternativen upp. 

1.4.6 ”Sortering”Den här kolumnen är vilken sortering valen får som läggs upp. 

1.4.7 ”Namn Kort”Den här kolumnen är för administratörerna och blir en rubrik i excel för valet 
kunden gör 

1.4.8 Den här kolumnen blir ett av valen kunden får att välja mellan i listan 

1.4.9 Om det är begränsat antal som ska få ta del av erbjudandet sätt ett värde annars 0. 

1.4.10 Ett minus fungerar som rabatt och ett positivt värde blir ett påslag på anmälningskostnaden. 

1.4.11 ”Spara” och upprepa tills alternativen som ska vara med i listan är klara. 
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1.5 Kryssrutor med olika alternativ per evenemang  
En flervalsfunktion om kunden ska välja att ta del av fler seminarier och kurser på ett event.  
 

1.5.1 Formulärspråket kan ha antingen svenska, danska, norska, finska eller engelska. Endast ett 
språk åt gången kan användas för ett formulär. 

1.5.2 Med sortering menas hur extrafält 
sorteras bland andra extra fält i 
anmälan. 

1.5.3 När en person anmäler flera 
personer kan fältet vara knutet till 
var individ som anmäls eller vara 
samma för alla i anmälan. 

1.5.4  Rubriken syns bara för 
administratörerna. 

1.5.5 Vad som ska stå i 
anmälningsformuläret. 

1.5.6 ”Spara”, gå till aktuellt 
arrangemang, ”Redigera” och 
klicka på ”Extrafält” och lägg till 
det ”Dynamisk lista/dynamiska fält/multival”  som precis skapats för att lägga till valen som 
ska vara med i multivals listan. 

1.5.7 Kolumnen ”Kort namn” är för  administratörerna och syns i exc, därför olika namn för varje 
val som läggs till.  

1.5.8 Kolumnen ”Långt namn” blir ett 
av valen kunden väljer mellan i 
listan. 

1.5.9 Klicka på ”Spara” för vart 
alternativ som läggs upp. 

1.5.10 Återgå till formuläret 
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