Till alla elever och er som står på kö till Smedstad Ridsportcenter!
Vi kommer att byta datorsystem från Horsemanager till Hippocrates.se som förhoppningsvis ska
förenkla vår vardag, samt ge dig som elev ett mervärde då du kan hantera dina lektioner och mycket
annat i vår nya elevportal.
Detta innebär att du som elev/vårdnadshavare måste logga in i elevportalen på Hippocrates och
uppdatera er personliga information samt godkänna vårt ridskoleavtal som kommer upp vid er första
inloggning.
Var noga med att läsa igenom ridskoleavtalet då det innehåller några förändringar sedan tidigare avtal.
Till exempel gällande hantering av delbetalningar av ridskoleavgifter.
När du har gjort detta så hittar länken till din personliga information längst upp till höger - klicka på
ditt namn och välj “Inställningar”. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på knappen som
det står “Spara grundinformation” på.
OBS: Om du märker att “Spara grundinformation” knappen inte går att klicka på, så beror det på
att ditt lösenord behöver uppdateras då det är för svagt, eller att det inte är ändrat från de “standard”
lösenordet som vi har satt för ridskolan. Ändra lösenordet så kommer du kunna spara dina uppgifter.

Köplats:
Du som har en köplats på Horsemanager och vill fortsätta att stå i kö och få erbjudanden om lediga
ridplatser på Smedstad Ridsportcenter, behöver också logga in som ovan samt skapa en ny köplats i
det nya systemet.
Vi kommer även fortsättningsvis att, i möjligaste mån, ta hänsyn till hur länge man har stått i kö på
Horsemanager när vi skickar ut erbjudanden om lediga platser.

Ekonomi:
I samband med systembytet kommer vi att förtydliga och förstärka vårt samarbete med Linköpings
Fältrittklubb. Alla elever upp till 26 år kommer att faktureras för sin ridskoletermin genom
Linköpings Fältrittklubb. Detta säkerställer att klubben även fortsättningsvis kommer kunna erhålla
föreningsbidrag för alla ungdomar.
För elever över 26 år kommer fakturering av ridskoletermin som tidigare ske genom Haga Stall &
Omsorg AB, medan medlemsavgiften faktureras från LFK.
Detta betyder att det kommer att finnas två olika bankgironummer, så var observant vid betalning så
att fakturan hamnar rätt.

Delbetalningar:
Ridskolan har en funktion för delbetalningar och är det något som du vill aktivera så gör du detta
under dina inställningar. Du klickar i kryssrutan “Delbetalningar” så kommer ridskolan att dela upp
dina fakturor på tre delar. Observera att detta endast gäller hela terminskurser och du bör aktivera
detta snarast så att det kommer med till nästa fakturering. Klicka på menyvalet “Information” och
sedan fliken “Övrig information” för att läsa mer om hur vi hanterar delbetalningar. Du kommer
alltså inte kunna välja delbetalning efter att du fått din faktura, som du tidigare kunnat göra när din
faktura legat i din varukorg på Horsemanager.
Fakturering för höstterminens ridavgifter kommer att ske under v.25.

Inloggning:
Du loggar in på följande adress: https://academy.hippocrates.se
Som användarnamn skriver du in den mejladress du har registrerat i ditt nuvarande konto i
Horsemanager.
Lösenordet är: Smedstadridsportcenter2019
Och slutligen skriver du in bolagskoden som är: hso

Stöter ni på problem eller har frågor kontakta info@hsoab.se

