BETALINGSRUTINER
Klubbadministrasjon

En enkel guide til hvordan klubber kan bruke MITA til betaling
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1. NMF SAS Klubbadministrasjon
I forbindelse med håndtering av klubbens økonomi anbefales det at klubben har en egen
nettbank (eks. DNB eller annen bank) og et eget bankkort slik at betalinger går raskt. NMF SAS
tilbyr betalingsløsninger som gjør at klubben kan ha en god oversikt og enkelt vil kunne betale
ulike betalingskrav og påmeldinger etc.
Logg inn i MITA for å kunne anvende ulike funksjoner relatert til betaling.
1.1 Klubb – Alle ubetalte betalingskrav
For å enklest se alle betalingskrav kan dere velge en handlekurv under klubbadministrasjon.
Her kan dere velge de artikler som dere vil betale gjennom å markere/avmarkere disse i
kryssrutene.

For å betale klikker du på «Betal valgte artikler»
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Nå vises betalingsalternativ og priser. «Å betale»-summen er summen for den totale ordren
eksklusiv prisen for serviceavgiften.

1.2. Klubb – Betalingskrav
Under betalingskrav kan du se alle tidligere betalingskrav som står på klubben. Vil du kun se
de ubetalte markerer du i kryssruten «Vis kun ubetalte» og klikker på «Søk». Her kan du også
velge å klikke på en bestilling for å vise dens innhold.

Om du klikker på linken med Bestillingsnummer åpnes et vindu med ordrens innhold. Når det
gjelder lisenser så er det ikke alltid sikkert at disse priser vises riktig i dette vinduet. Dette
ettersom at lisensenes priser beregnes fram i handlekurven samt når en bestilling skal betales.
I dette vinduet kan du også velge å gå direkte til å betale bestillingen, men du kan ikke velge til
eller ta bort artikler som skal betales i denne bestillingen. Klikker man på «Betale bestilling»
kommer man til samme side som om man har klikket på «Betal valgte artikler» i
handlekurven».
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1.3. Klubb - Betaling via PayEx (kort/bank)
Betalingene i NMF SAS skjer via betalingsløsningen PayEx. Når du går videre og klikker på
«Betale» etter at du har valgt betalingsalternativene kort eller bank kommer du til PayEx sin
betalingsside. Etter at du har sluttført en betaling skal du sendes tilbake til MITA, dette for at vi
skal kunne verifisere om betalingen er gjort. Om betalingen ikke verifiseres av MITA etter en
viss tid kan/kommer PayEx å betale tilbake pengene til deg og MITA kan ikke se bestillingen
som betalt. Om du mot formodning ikke skulle sendes tilbake til MITA etter sluttført betaling
så kan du enkelt selv gå til MITA på samme måte som når du først logget inn. Se rubrikken
«Jeg sendes ikke tilbake til MITA etter sluttført betaling» for mer info.
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1.4. Klubb - Betaling via PayEx (faktura)
Her kan du be om å få fakturaen via e-post (PDF) eller papirfaktura. Kontroller alle dine
opplysningen som er ferdig fylt ut sånn at ikke feil opplysninger registreres i systemet.
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Klikk så på «Send faktura»
Om alt går som det skal kommer du til en bekreftelse av fakturakjøp.
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1.5. Jeg sendes ikke tilbake til NMF SAS etter utført betaling
Logg inn i NMF SAS igjen. Deretter velger du «handlekurv» under
«klubbadministrasjon». Handlekurven bør da ha en knapp som heter «Kontroller
betalingsstatus på tidligere betalinger». Om betalingen ikke har funnet sted betales den tilbake
av PayEx, og dersom den ble fullført så vises det en beskjed. Se bilder nedenfor.
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Betalingskrav for konkurranse, banelisenser og funksjonærlisenser finnes tilgjengelige for
betaling kort etter søknaden er kommet inn. Personen med rollen Administrator-MITA må med
jevne mellomrom gå inn i systemet og se om det finnes tilgjengelige betalingskrav.
Alle klubbens bokføringsbilag finnes under fanen «Klubbadministrasjon». Ved alle
transaksjoner i MITA tilkommer en serviceavgift på 20 kroner. Vi håper at forandringen skal
legge til rette for aller og fungere tilfredsstillende.
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