Vejledning til administratorerne i teaterforeningen
Ansøgning, kontingent og afrapportering af spillede forestillinger foregår på administratorsiderne, det er
også her teaterforeningens ansøgning til Formidlingsordningens Hovedrunde og Ekstrarunde oprettes.

Sådan logger du på som administrator
Når du er forsiden på Danmarks Teaterforeningers hjemmeside, skal du først du logge på med det den
udleverede medlemskode:
Medlem Brugernavn:
Medlemsadgangskode:
Herefter kommer en ny boks frem, hvor du skal indtaste administratorkode:
Administrator Brugernavn:
Administrator Adgangskode:
Nu er du på som administrator!

Fanebladet ”Forside”

Fanebladet ”Forside” fungerer som ”dør”, når du skal oprette en ansøgning, lave afrapporteringer af
spillede forestillinger, opdatere foreningens stamdata osv. Så vil du blive ”linket” og guidet videre til andre
faneblade på administratorsider.
Det er god ide, at administratoren er opmærksom på de introtekster, som står under de enkelte faneblade
for at gøre det nemt for dig selv.
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Fanebladet ”Stamdata”

I stamdata indtastes alle oplysninger, som vedrører teaterforeningen, adresse, cvr. nummer,
bankoplysninger på NEM konto, formand, administrator/leder, kasserer og bestyrelse.
Det er teaterforeningens eget ansvar at sørge for at e-mail adresser med videre er opdateret.
Hvis administrator laver ændringer skal han/hun huske at trykke på knappen GEM STAMDATA.

Fanebladet ”Login”

Under Fanebladet ”Login” er der mulighed for at ændre og opdatere sine medlems- og administrators
brugernavne og adgangskoder. Hvis brugernavn og adgangskode opdateres, skal administrator huske at
trykke på den lille knap GEM LOGIN OPLYSNINGER. Bliver koden væk så kontakt Danmarks
Teaterforeninger.
Husk at medlems- og administratorkoden kun må udleveres til en person i teaterforeningen!

Fanebladet ”Kontingent”

Kontingentberegning. Fremadrettet beregnes og opkræves en teaterforenings kontingent automatisk efter
den årlige generalforsamling. Kontingent beregnes på baggrund af teaterforeningens afrapporteringer i
Danmarks Teaterforeningers system.
Når den sidste forestilling er spillet og afrapporteret beregner systemet automatisk kontingentet, og
teaterforeningen orienteres om, at kontingentbeløbet nu er til betaling på ”Forsiden” og sekretariatet
sender en mail til kasseren og administrator.
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Fanebladet ”Spillested”

Under Fanebladet ”Spillested ” har administrator mulighed for at tilføje nye spillesteder, redigere
spillesteder eller slette spillesteder.
Tilføj nyt spillested:
1) Klik på knappen TILFØJ SPILLESTED
2) Nyt skærmbillede kommer frem, hvor alle felter med * skal udfyldes. Øvrige oplysninger må også meget
gerne indtastes, det giver den mest korrekte registrering.
3) Tryk på knappen GEM SPILLESTED
4) Nu kommer der en besked, der siger: ”Spillestedet er tilføjet!”
5) Klik på Fanebladet Spillesteder igen, bemærk nu er det nye spillested tilføjet listen. Listen er registreret i
alfabetisk rækkefølge.
5) Sæt ”hak” i boksen annoncer på hjemmeside. Dette ”hak” er meget vigtigt eller vil forestillingen ikke
blive annonceret korrekt på DT’s hjemmeside når en forestilling tilføjes en ansøgning i hovedrunden og
ekstrarunden og Kultunaut.
Slet spillested
Hvis administrator skal slette et spillested skal følgende gøres
1) Tryk på knappen SLET
2) Nyt skærmbillede kommer frem, hvor du bliver spurgt om, administrator er sikker på at spillestedet skal
slettes.
2a) hvis administrator trykker på knappen JA bliver spillestedet slettet
2b) klikker administrator på knappen NEJ, er det det samme som at fortryde sit valg.
Rediger spillested
Administrator kan også redigere et spillested, som er på listen, det gøres ved at;
1) trykke på REDIGER
2) ændringerne er registreret trykkes på GEM SPILLESTED
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Sådan oprettes en ansøgning til formidlingsordningens hovedrunde
1) Gå på Fanebladet ”Forsiden” under overskriften ansøgning til hovedrunde 2017/18 er ikke oprettet
hvor administrator skal klikke på linket ”opret ansøgning her”.
2) Nu kommer et nyt skærmbillede, som er tomt, her tilføjes forestillinger til administratorens
teaterforenings ansøgning. Klik på TILFØJ FORESTILLING
3) Et nyt skærmbillede kommer frem, hvor der ses en liste over de producenter, som har fået godkendt
forestillinger under Formidlingsordningen i sæson 2017/18.
Det kan forekomme, at man ikke kan se eller finde alle producenter eller forestillinger på listerne. Hvis det er
Søgefunktion
Hvis administrator gerne vil søge på en bestemt producent kan du bruge kommandoen CTRL F. Knappen
CTRL holdes nede og klikker på bogstavet F, hvorefter der kommer en søgeboks frem nederst i venstre
hjørne. Samme princip som i programmet Excel.

tilfældet så kontakt Danmarks Teaterforeninger.
4) Ud for producentens navn ses knappen VIS FORESTILLING, klik på den, så fås en liste over producentens
forestillinger, hvor administrator kan vælge hvilke forestillinger, der skal tilføjes til teaterforeningens
ansøgning.
5) For at tilføje en forestilling til ansøgningen, skal der klikkes på VÆLG FORESTILLING, hvorefter der
kommer et nyt skærmbillede.
6) Nu skal administrator vælge om, forestillingen tilføjes med en fast opførelsespris (prisen kommer fra
producents registreringer i Tereba) eller en alternativ pris, hvorefter du trykker på TILFØJ FORESTILLING.
7) Et nyt skærmbillede kommer frem, administrator skal oplyse hvor mange antal opførsler,
teaterforeningen søger tilskud til, og hvor mange billetter der udbydes. Herefter klikker administrator på
GEM.
8) Dette er fremgangsmåden ved alle forestillinger!
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Når administrator er færdig med at tilføje alle forestillingerne på teaterforeningens ansøgning, skal den
sendes til Danmarks Teaterforening, som udarbejder en kollektiv ansøgning for samtlige teaterforeninger,
som sendes straks til Kulturstyrelsen.
9) Teaterforeningens ansøgning sendes under Fanebladet ”Ansøgning”. Administrator skal klikke på
knappen SEND, hvorefter der automatisk sendes en kvittering pr. mail.

Når ansøgningen er sendt til DT, er den låst. Det betyder, at administrator skal kontakte Danmarks
Teaterforeninger, hvis ansøgningen genåbnes for at få tilføjet flere forestillinger eller der skal laves
ændringer. Denne mulighed kan administrator kun gøre brug af indtil hovedrunden lukker den 27. februar,
hvorefter ansøgningen definitivt låst, så kan der ikke tilføjes nye forestillinger. Så må teaterforeningen
benytte sig af Ekstrarunden.

Fanebladet ”Ansøgninger”

Under Fanebladet ”Ansøgninger” ses en samlet oversigt over teaterforeningens ansøgninger.

Fanebladet ”Forestillinger”

Teaterforeningens ”forestillinger” bliver annonceret på Danmarks Teaterforenings hjemmeside og
Kultunaut, når Kulturstyrelsen har bevilliget tilskud.
Her skal følgende oplysninger indtastes:





Dato
Tidspunkt
Hak i boksen annoncer på hjemmesiden
Vælg spillested
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Husk at trykke på knappen GEM
”Aflyste forestillinger”
Hvis en forestilling aflyses eller skal erstattes foregår det under Fanebladet ”Forestillinger”. Vær
opmærksom på at hvis der er forskelle i forestillingernes indkøbspriser eksklusiv moms kan det betyde, at
der skal tilbage betales tilskud til Kulturstyrelsen.
1) Forestilling erstattes ved at sætte hak i boksen aflyst og trykke på knappen GEM
eller erstatte en forestilling;
1) En forestilling erstattes ved at sætte hak i boksen aflyst, nu kommer der et nyt skærmbillede frem.
2) Her trykkes på ERSTAT knappen, hvorefter administrator er tilbage ved start og følger vejledningen for
hvordan nye forestillinger tilføjes.

Fanebladet ”Afrapportering”

1) På forsiden er der et punkt, hvor der står afrapportering mangler,
her klikkes linket, der hedder: Rediger og send afrapportering her
2) Inde på et nyt skærmbillede, skal den endelige afrapportering laves!
3) Husk at indtaste de obligatoriske oplysninger, som står nævnt på siden:

Tryk herefter på knappen Gem og knappen Send
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4) Når administrator har trykket på knappen send, er der foretaget en afrapportering, og der skal ikke gøres
mere ved denne forestilling.
5) Under Fanebladet ”Afrapporteringer” kan administrator se alle de forestillinger, der er afrapporteret
også hvilke der mangler. Det vil sige, at her er der også anden mulighed for at foretage afrapporteringer.
6) Hvis administrator mangler at lave afrapporteringer på nogle forestillinger, ses det ved, at der ikke er
angivet antal tilskuere eller inkl. fribilletter.

7) Administrator skal lave afrapporteringer ved at klikke på knappen REDIGER
8) Udfyld de manglende oplysninger som angivet under punkt 3.
Hvis administrator er nysgerrig, kan man også klikke på Fanebladet Forside, hvor det ses at forestillingen er
forsvundet fra listen over manglende afrapporteringer.
Nu er administrator tilbage ved udgangspunktet og kan se at den afrapporterede forestilling er forsvundet,
så har du gjort det helt rigtigt!
Vigtig info
Når administrator skal oprette en ny ansøgning, hvor der skal tilføjes forestillinger eller erstattes
forestillinger, er det meget vigtigt, at administrator er opmærksom på få følgende info registreret; Dato,
Tidspunkt, Sat hak i boksen Annoncer på Hjemmeside og Spillested” ellers vil forestillingen ikke blive
annonceret korrekt på DT’s hjemmeside eller Kultunaut.
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Fanebladet ”Refusion & gadeteater”

Under Fanebladet ”Refusions & gade teater” skal administrator indtaste og tilføje de forestillinger som
teaterforeningen viser under 50 % refusionsordningen via en aftale med kommunen.
Administrator skal også registrere gadeteaterforestillinger, som teaterforeningen har arrangeret.
Indtastningen foregår manuelt, og du skal indtaste:
a) Klik på den rigtige sæson (sæson 16/17 lukkes den 28. november sidste dag for afrapportering, og sæson
17/18 bliver synlig ved sæson start den 1. juli 2017. Hvorfor administrator skal være opmærksom på,
hvilken sæson afrapporteringsknap, der klikkes på.
b)Forestillingsnavn
c) Producentnavn
d) Antal billetter/tilskuere (jeres estimat af tilskuere)
Administrator skal være opmærksom på om, der er ved at registrere en refusionsberettiget forestilling eller
et gadeteater se her:

Husk at gemme indtastningen – klik på TILFØJ FORESTILLING

Kultunaut
KultuNaut henter hver dag ved midnat data ned fra fanen ”Forestillinger” på administratorsiderne. Disse data hentes for hver enkelt teaterforening. Forestillinger, hvor der er sat hak i
”Annoncér på hjemmesiden” sendes automatisk over i KultuNauts kulturkalender og registreres i
den rette kommunes kulturkalender.
Alle ændringer foretaget på administratorsiderne under ”Forestillinger” slår igennem i KultuNaut.
Dvs. aflyser I en forestilling eller ændrer I på datoen, spillestedet eller skifter I en forestilling ud
med en ny, så slår disse ændringer igennem i KultuNauts kalender den næste dag.

25. januar 2017, Heidi Kjær
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