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MANUAL BITNET

MIN GÅVA
I Bitnet kan du via Min Gåva skapa och administrera minnesgåvor från
byrån.
Med Min Gåva kan byrån göra följande saker i Bitnet:
- Skapa minnesgåvor som ska till era egna begravningar.
- Skapa minnesgåvor som ska till utomstående begravningar.
- Skriva ut gåvobevis direkt från byrån.
- Få information om alla minnesgåvor som inkommit till er byrå.
Byrån får kickback för varje minnesgåva ni tar emot och skriver ut via
Bitnet.
Min Gåva är en tilläggstjänst i Bitnet. Om du är intresserad av att börja
använda Min Gåva kontaktar du vår support på support@bitnet.nu eller
019-760 22 60.

MIN GÅVA

SIDOPANELEN

När ett ärende innehåller minnesgåvor hamnar dessa under fliken Minnesgåvor i sidopanelen till höger
om begravningsärendet.

Detta kan du göra från fliken Minnesgåvor i sidopanelen:
- Skriva ut utvalda eller samtliga gåvor i ärendet genom att bocka i gåvorna och klicka på knappen ”Skriv
ut”.
- Skapa en ny minnesgåva genom att klicka på knappen ”Ny gåva”.
- Se information om givare, fond, utskriftsdatum, betalningsmetod och betalningsstatus.
- Lägg till en förvald fond i ärendet.
- Klicka på en gåva för att se eller korrigera hälsning, bild eller namn i gåvobeviset.
- Klicka på en gåva för att skriva ut kvittot.
- Öppna upp sidopanelen som ett helfönster via ikonen nere i det högra hörnet.
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MIN GÅVA

SKRIVA UT MINNESGÅVOR
Du kan välja att skriva ut minnesgåvor antingen från startsidan i Bitnet eller direkt via sidopanelen
i ärendet. Observera att du enbart kan skriva ut minnesgåvor där betalning har genomförts, men
undantag för fakturor - dessa minnesgåvor kan skrivas ut trots att fakturan ej är betald.
Skriv ut minnesgåvor från startsidan
Gå till startsidan i Bitnet. I den övre högra rutan klickar du på den streckade triangeln och väljer att visa
gåvor. Nu ser du alla ärenden som innehåller outskrivna minnesgåvor. Klicka på ett ärende för att skriva
ut minnesgåvorna i ärendet.

Bocka i den översta vänstra rutan för att skriva ut samtliga gåvor i ärendet. Bocka i rutan till vänster om
en gåva för att enbart skriva ut den. När du bockat i en eller samtliga minnesgåvor klickar du på knappen
”Skriv ut”. När alla minnesgåvor i ärendet skrivits ut försvinner ärendet under Gåvor på startsidan.
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Skriv ut minnesgåvor från sidopanelen
Gå till fliken Minnesgåvor i sidopanelen i ärendet. Bocka i den översta vänstra rutan för att skriva ut
samtliga gåvor i ärendet. Bocka i rutan till vänster om en gåva för att enbart skriva ut den. När du bockat
i en eller samtliga minnesgåvor klickar du på knappen ”Skriv ut”. När en gåva har skrivits ut visas ett
utskriftsdatum. Du kan skriv a ut en minnesgåva flera gånger.
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SE/KORRIGERA GÅVOBEVIS
Om du vill se eller korrigera ett gåvobevis gör du detta genom att gå till fliken Minnesgåvor i
sidopanelen. Klicka på den gåva du vill redigera och klicka sedan på knappen “Se/redigera gåvobevis”.

Gör önskade ändringar och spara. Till höger ser du en visning av gåvobeviset alternativt en knapp som
visar att du kan ladda ned gåvobeviset för att se det (beroende på vilket webbläsare du använder).
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SKAPA EN NY MINNESGÅVA I BITNET NÄR
ER BYRÅ HAR BEGRAVNINGSÄRENDET
1. Gå in på begravningsärendet och gå sedan till fliken ”Minnesgåvor” i sidopanelen.
2. Klicka på knappen ”Ny gåva”.

3. Fyll i kundens personnummer.
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4. Adressuppgifter hämtas automatiskt in från SPAR. Om kunden önskar få kvitto till sin mejl fyller du i
mejladressen här.

5 Fyll i fond, hälsning, avsändare och välj bild. När du väljer bild kan du använda sökverktyget för att hitta
specifika bilder, ex. ”blommor”.
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6. Välj leveranssätt, betalningsmetod och gåvobelopp. Den totala summan inkl. administrationsavgift
visas längst ned.

7. Se över sammanfattningen så att alla uppgifter är korrekta. Bocka i kontrollrutan och gå vidare till
betalning.

9

8. Gåvan har skapats. Skriv ut kvitto om så önskas.

9. På fakturan, kvittot och gåvobeviset visas ett serienummer som kunden kan fylla i på MinGåva.se för
att följa gåvans väg.
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SKAPA EN NY MINNESGÅVA I BITNET NÄR
ER BYRÅ INTE HAR BEGRAVNINGSÄRENDET
Gå till menyn i Bitnet och välj Minnesgåva>Lägg till minnesgåva. I det första steget får fyller du i uppgifter
om den avlidne. Du följer sedan samma steg som i föregående kapitel (från punkt 3 och framåt).
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BETALMETODER
När kunden skapar minnesgåvan på egen hand
När kunden skapar gåvan på egen hand via er hemsida eller Familjesidan så kan denne välja att betala
med kortbetalning eller Swish.
När byrån skapar minnesgåvan i Bitnet
När byrån skapar minnesgåva via Bitnet kan ni välja mellan betalmetoderna kortbetalning, Swish,
E-postfaktura, utskriftsfaktura eller postfaktura.
När betalning genomförts eller faktura skapats kan du välja att skriva ut ett kvitto till kunden. Om du fyllt i
kundens mejladress så skickas ett kvitto till mejlen.
För att vara snälla mot miljön uppmanar vi till att till minsta möjlia mån välja pappersfakturor.
Kortbetalning
När du väljer kortbetalning som betalmetod skriver du in kundens kortnummer, månad/år och CVC.
Klicka sedan på betalknappen.
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Swish
När du väljer Swish som betalmetod fyller du i kundens Swishanslutna mobilnummer och klickar sedan
på betalknappen. Be därefter kunden att öppna och godkänna betalningen i sin Swishapp.

E-postfaktura
När du väljer E-postfaktura får du fylla i kundens E-postadress. När du klickar “Nästa” så skapas gåvan
och fakturan skickas till kundens mejl.

Så här ser mejlet ut som skickas till kund när man väljer E-postfaktura
som betalmetod.

13

Utskriftsfaktura
Om du vill skriva ut fakturan direkt och lämna över till kunder väljer du denna betalmetod och klickar
“Nästa”, bocka sedan i att alla uppgifter stämmer och klicka “Skapa faktura”. Skriv ut fakturan och
överlämna till kunden.

Postfaktura
Om du vill att Bitnet skickar fakturan med post till kundens hemadress väljer du denna betalmetod och
klickar “Nästa”, bocka sedan i att alla uppgifter stämmer och klicka “Skapa faktura”. Fakturan skickas av
Bitnet till kunden nästkommande arbetsdag.

14

MIN GÅVA

ÖVRIGT OM MIN GÅVA I BITNET
Menyn i Bitnet
- I Menyn under Minnesgåva>Förmedlade minnesgåvor ser ni alla minnesgåvor ni skapat till
utomstående begravningsbyråer.
- Fonder läggs till i systemet genom att ni mejlar vår support på support@bitnet.nu.
Finansinspektionen
Min Gåva har tillstånd från Finansinspektionen. Observera att det finns några regler uppsatta av
Finansinspektionen som är viktiga att känna till gällande minnesgåvor:
- Man kan och får aldrig ändra fond eller belopp på en minnesgåva som skapats.
- Gåvogivaren måste ha ett svenskt personnummer och en svensk bostadsadress för att kunna skapa en
gåva.
- Det är ej möjligt eller tillåtet att redigera gåvogivarens adressuppgifter som hämtas in från SPAR.
- Det är ej möjligt eller tillåtet att upprätta en minnesgåva på ett företag.
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019-760 22 60

support@bitnet.nu

