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Därför är Academy™ det självklara valet 

Full koll på ekonomin  

Med automatisk e-fakturering, bokföring och Fortnox-

integration går administrationen fort. Med Academy™ 

får du koll på vartenda öre. Kassaflöden ligger i fokus 

och påverkas positivt i Academy™. 

IdrottOnline 

I Academy™ kan du enkelt rapportera dina 

aktiviteter till IdrottOnline. Du uppdaterar också 

hela ditt medlemsregister med några  

knapptryckningar till IdrottOnline.  

Systemet har också integrationer till 

 APN, Fortnox samt  Bankgirot. 

Support i världsklass 

Vi börjar varje samarbete med en heldagsutbildning så 

att du och din personal får maximal nytta av tjänsten. 

Vi hjälper dig dessutom på telefon och i vårt supportsy-

stem under veckans alla dagar. Supporten är den vik-

tigaste funktionen vi har och därefter kommer våra 

system. En svensk support som levererar. 

Några nyckelfunktioner i Academy™ 
  

 ⚫ Hel eller halvautomatisk Fortnox integration. 

 ⚫ Systemet är integrerat med ”Bankgiro Inbetalningar” för automatisk avprickning av fakturor. 

 ⚫ Fria SMS skickas från systemet via Tele2 vilket ger en leveransnoggrannhet om 100%. 

 ⚫ Aktivitetskort på nätet eller APN som det kallas för är integrerat i Academy™. (kommunala bidrag) 

 ⚫ Full integration med IdrottOnline. Uppdatera och rapportera era aktiviteter med några klick. 

 ⚫ Systemet ProStable från oss kan köpas till —för att hantera era eventuella privatuppstallade gäster. 

 ⚫ Två olika system för att dela ut hästarna till eleverna, för att passa olika typer av ridskolor. 

 ⚫ Personalen kan rapportera sin tid i systemet så att det blir enkelt för lönekontoret att bereda löner. 

 ⚫ Ett modernt gränssnitt som är anpassningsbart så att det passar era användares krav och utrustning. 

 ⚫ Systemet är driftsatt i molnet av Beebyte och det består av flera olika virtualiserade servrar och med hög pålitlighet.  

 ⚫ Alla fakturor, mejl skickas genom en betrodd partner för att undvika att hamna i skräpposten hos mottagaren. 

 ⚫ Ekonomisk analys kan enkelt tas ut på er besättning. 

 ⚫ När olyckan är framme på ridskolan, hanteras den i Incidentregistret inne i systemet. 

 ⚫ En webbaserad app för ridlärarna för att enkelt anteckna närvaro samt utdelning av hästar via mobilen. 

 ⚫ Om ridskolan drivs ihop med ett bolag , finns det en kraftfullt modul för att hanterar det. 

 ⚫ Export av SIE filer, finns för att föra över bokföringen manuellt till bokföringsprogrammet.  

 ⚫ Helautomatiskt fakturering med möjlighet att ”backa” tillbaka vid fel prissättning. 

 ⚫ Elevportal, eleverna hanterar här sina avbokningar och igenridningar. 

 ⚫ Systemet utvecklas kontinuerligt och av systemutvecklare med internationella erfarenheter. 

 ⚫ Systemet ligger skyddat bakom Cloudflare, en internetleverantör av säkerhetstjänster. 

 

Så tycker våra kunder 

 
”Vi på Uppsala Ponnyklubb började att använda Hippocrates Academy 2018. Systemet har underlättat vår administration avsevärt och ökat servicen till våra medlemmar. 

De kan nu lätt själva sköta en hel del via sin elevportal utan att behöva kontakta/få återkoppling från oss på kontoret. När det gäller avbokning och igenridning av ridlektioner har 
detta underlättat otroligt mycket för såväl oss i personalen som för våra elever. 

 
Systemet är lättarbetat, enkelt att förstå och supporten är fantastisk! Alltid snabb återkoppling och bra service och hjälp vid frågor,men även en vilja att anpassa vissa funktioner för 

en ännu smidigare användning och ökat utnyttjande av systemet.” 

Gabriella Pernler, Ridskolechef UPK  



 

  

 

  Prisexempel 

  En ridskola med 200 uppsittningar i veckan som inte använder sig av IdrottOnline kopplingen kostar per följande: 

  Grundavgift  9800:- 

  Elevavgift  3200:- 

  Totalt   13000:-  

   

  Elevavgiften debiteras per halvår och den beräknas utifrån antal elever som deltar i någon typ av aktivitet.  

  Till exempel om Lisa rider i två ridgrupper per halvår debiteras ni 8:- per grupp samt termin.  

  Lisa kostar er då 32:- per år.    

Så tycker våra kunder 
 

”På Smedstad Ridsportcenter har vi en stark samverkan mellan oss som privat aktiebolag (Haga Stall & Omsorg AB) och den lokala ridklubben (Linköpings Fältrittklubb). 

Vi var därmed ute efter ett samlat system som kunde stöjda båda organisationerna. 

I samband med att vi anslöt oss utvecklades ”föreningsmodulen” till Hippocrates som har förenklat vår gemensamma administration och gett ridklubben kraftfulla redskap att söka 

LOK-stöd, fakturera medlemsavgifter och rapportera närvaro. 

Systemet i sig är modernt, användarvänligt och uppdateras kontinuerligt med nya användbara funktioner. 

Supporten är mycket snabb och ger en fantastisk service, ofta kan frågor och fel hanteras samma dag som uppkommer. 

Både personal och elever är mycket nöjda efter att vi anslöt oss till Hippocrates.” 

Josefine Linder, Ridskolechef, Smedstad Ridsportcenter 

Kapa administrationen & få koll på pengarna 

Tillsammans med branschkunniga har vi utvecklat Academy™ - ridskolans bästa vän. Med bara några klick hanterar du eko-

nomi, planering och kommunikation med dina ridlärare och elever. Med Academy™ får du mer tid att vara ute i verksamheten 

och ta hand om elever och fyrbenta. Läs gärna vad våra kunder har att säga och boka en live-demo redan idag. 

Priser för Academy™ 2021 

Licens Pris Period 

Grundavgift inklusive obegränsad support 9800:- ÅR 

SMS utskick via Tele2 0:- ÅR 

APN rapportering (Aktivitetskort på nätet) 0:- ÅR 

Fortnox integration 0:- ÅR 

Koppling till ”Bankgiro Inbetalningar” 0:- ÅR 

IdrottOnline rapportering 2000:- ÅR 

Elevavgift 8:- HALVÅR 

Mervärdesskatt tillkommer på nämnda priser   


