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 Registrera betalningar i MiRiaM 
1.1 Inledning 
I dokumentet beskrivs hur man i MiRiaM registrerar betalningar som inkommit från 
medlemmar till en förening med lokal uppbörd. Funktionen innebär att man kan registrera 
betalningar för fler än en medlem i ett och samma formulär. 

1.2 Hitta till formuläret 
1. Klicka på symbolen som visar alla menyval. 

 

 

2. En lista med menyer fälls ned. Klicka på MRM Inställningar. 
3. Klicka på menyn Betalningar. 

 
 

 
 

 
4. En lista visas med ett par alternativ. Klicka på raden Registrera betalningar. 

1 

2 

3 



 

 

 

 
______________________________________________________ 
SPF MiRiam •Manual registrera betalningar  
Skapat: 2016-12-02 • Sparat: 2016-12-02 •  Version 1.0  
Skapat av: Ingrid Fältström  4 (8) 
 

 

 
 

5. Formuläret öppnas. 

 

 

1.3 Beskrivning av formuläret 
Formuläret ser ut som alla formulär i MiRiaM till sin struktur.  

Under fliken Allmänt ligger först några fält innan listan på medlemmar visas. 

Fälten är: 

1. Sök namn. Fyll i förnamn eller efternamn och klicka sedan på knappen Sök intill fältet 
så visas namn som uppfyller villkoren i listan.  

2. Betaldatum. Fyll i det datum som betalningen inkom innan du sparar och uppdaterar 
NAV.  

3. Uppdatera NAV. Denna knapp klickar du på när du är färdig med registreringen i 
listan. Först när du klickat på knappen så är medlemmens reskontra uppdaterad med 
betalningen. 
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Den lista på medlemmar som visas är medlemmar inom föreningen som har en skuld. Denna 
information visas: 

1. Personnummer. Raderna kan sorteras i stigande eller fallande ordning. Klicka på den 
lilla pilen intill ordet Personnummer så sorteras raderna om. 

2. Namn. Raderna kan sorteras i stigande eller fallande ordning. Klicka på den lilla pilen 
intill ordet Namn så sorteras raderna om. 

3. Adress. Raderna kan sorteras i stigande eller fallande ordning. Klicka på den lilla 
pilen intill ordet Namn så sorteras raderna om. 

4. Skuld. Den totala utestående skulden medlemmen har, vare sig den har förfallit till 
betalning eller ej. 

5. Inbetalt. Detta fält är tomt innan du påbörjat registrering av betalningar.  
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1.4 Registrera betalningar 
Öppna formuläret enligt beskrivning ovan. 

1. Fyll i det datum som betalningen har mottagits i fältet Betaldatum. Om betalningar 
har mottagits på olika dagar är det att rekommendera att du tar en dag i taget och 
registrerar.  

2. Ställ markören på den medlem du ska registrera en betalning för. Fältet Inbetalt 
öppnas för inmatning på raden.  
 
 

1 2 3 4 5 
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3. Fyll i beloppet som medlemmen har betalat in.  
4. Klicka på knappen Spara på raden. 
5.  
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3 4 
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Fortsätt att registrera betalningar för alla medlemmar som ska registreras på det datum du 
fyllt i. När du är klar klickar du på knappen Uppdatera NAV. Då uppdateras medlemmens 
reskontra. De medlemmar som inte längre har någon skuld visas inte längre i listan. 

OBS att du väljer att lämna sidan innan du klickat på knappen Uppdatera NAV kommer 
denna betalning inte att ha uppdaterat medlemmens reskontra och du får göra om momentet 
igen. 
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