
 

 

  

MANUAL FÖR KUNDER 
 

Här går vi igenom hela webbappen för hästägare och förklarar hur den 
fungerar i praktiken och vilka funktioner det finns för dig som hästägare. 

Horseowner 
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Användarmanual för webbappen för hästägare. 
 
För dig som är hästägare så har du förmodligen fått uppgifter av din stallvärd som beskriver hur du 
ska logga in i systemet. Du ska ha fått ett lösenord och en bolagskod och i kombination med din 
mejladress så är det dessa uppgifter som du loggar in i systemet med. 

 

Själva webbappen finns inte i någon appstore eller googleplay, utan du använder en modern 
webbläsare som du sedan skriver in nedanstående adress i. 

 

https://horseowner.hippocrates.se 

 

 

 

Du kommer då till inloggningssidan och då kan du välja att spara ”sidan” på din hemskärm. Det är lite 
olika beroende på vilken webbläsare du använder. När du sparar den på din ”enhet” så blir det en 
ikon på ditt skrivbord, så att du enkelt kan hitta tillbaka till systemet. För mobiler så rekommenderar 
vi Safari eller Chrome och man bör undvika den inbyggda webbläsaren i Androidtelefoner då dessa 
ofta inte fyller de standarder som är uppsatta. 

 

Självklart kan du även använda en dator för att komma till systemet. 

 

I den här manualen så går vi igenom alla funktioner som finns i systemet, men det kan vara så att din 
stallvärd inte har aktiverat alla funktioner och därför kan det se annorlunda ut för dig jämfört med i 
den här manualen. 
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Startsidan 
 
Direkt när du loggat in i systemet så kommer du till startsidan och beroende på vad din stallvärd har 
valt att publicera så kan sidan se annorlunda ut jämfört med exemplet nedan. 

 
Startsidan på en dator 

    
Telefon vy (klicka på 1 för att se navigering)  Navigering synlig 
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Dina hästar 
Du hittar din häst i vänsternavigeringen och för den finns det 3 olika val. 

Se bilden nedan. 

 

 

Foderstat 
Det är här du arbetar med din foderstat för din häst och du kan närsomhelst ändra din foderstat då 
systemet håller ordning på all förbrukning. Du kan pausa foder, se historiken, och mycket annat. 

 

Information 
Här fyller du i all viktig information om din häst och det kan vara allt ifrån vilket täcke den ska ha, om 
den ska stå i sjukhage osv. 

 

Journal 
Till din häst så finns det också en journal. Här kan du som hästägare journalföra sådant som du tycker 
är viktigt. Det kan också vara så att du beställer en tjänst som utförs av din stallvärd och då kommer 
detta även att läggas till i din journal. 
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 Foderstat för din häst 
Klicka på foderstat för din häst så kommer du till följande sida. 

 

Förklaring till siffrorna. 

1 I den här kolumnen registrerar du din ”Totala” mängd per dygn som hästen 
förbrukar. 

2 I den här kolumnen fördelar du ut grovfodrets givor. 
3 Här ser du eventuell pausad foderstat 
4 Här fördelar du ut ditt kraftfoder i de olika givorna. 
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Aktivera nytt foder 
För att aktivera nytt foder så börjar du med att klicka på knappen ”Aktivera nytt foder” i den första 
kolumnen. Se bilden nedan. 

 

 

Du kommer då att komma till en ny sida där du hittar allt foder som din stallvärd har valt att aktivera. 

 

I det här fallet så väljer vi att aktivera ”Mineraler” och fyller i startdatum samt total mängd och 
klickar på knappen ”Aktivera nytt foder”. Se bilden nedan. 
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Det som då händer är att vi kommer tillbaka till översikten för foderstaten och sidan kommer ge 
varningar om att det är något som inte stämmer. Bland annat så kommer systemet att markera vad 
som är fel. Se bilden nedan. 
 

 

Vi ser att systemet har lagt till Mineraler i den första kolumnen men att du nu måste fördela ut 
mängden som i det här fallet var 3 DL i de olika givorna i den högra kolumnen. Fyll i antal enheter för 
varje giva och klicka sedan på ”Spara kraftfoder”. När allt är korrekt så försvinner varningarna. 
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Ändra foder 
Om du till exempel behöver utöka ditt grovfoder så skriver du in den nya totala mängden i den första 
kolumnen och för ditt grovfoder. Se bilden nedan. 

 

 

 

Skriv in den nya mängden vid markering 1 och klicka sedan på knappen ”Spara” som är märkt med 2 i 
bilden ovan. Du kommer då få en del varningar och behöver nu fördela om den totala given med 
grovfoder i den högra kolumnen. Se bilden nedan. 
 

 

När du har fördelat ut den nya given så klickar du på knappen ”Spara Hö / hösilage” märkt med en 
etta i bilden ovan till höger. 
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Pausa foderstat 
Om du till exempel ska åka på ett meeting en helg så kan du pausa din foderstat. Kryssa i rutorna i 
kolumnen ”Pausa” och klicka sedan på knappen ”Spara”. 

 

 

 

När du pausat din foderstat så kommer du se de valda fodren liggandes i rutan nedanför. 

 

 

Så när du sedan kommit hem från meetinget så aktiverar du foderstaten igen, genom att klicka på 
knappen ”Aktivera” vid respektive foder. 
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Historik 
Vill du granska din hästs historik för fodret så klickar du på knappen ”Historik” 

 

Du kommer då till en sida där du kan titta på all historik över en period, se bilden nedan. 

 

 

 

Som du ser så kan du korrigera din gamla foderstat så länge som det inte är ut fakturerat. Du ändrar 
enkelt mängden i respektive rad och klickar på ”Spara” knappen när du är klar. 
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Information för din häst 
På den här sidan fyller du i information om din häst och det är även här du hanterar din häst när den 
eventuellt är sjuk. 

 

 

1 Här fyller du i allmän information om hästen. 
2 Eventuell information om vistelsen i hagen fyller du i här. 
3 Om din häst är sjuk och ska stå i sjukhage så kryssar du i det här. 

 

Det är inte alla anläggningar som aktiverat funktionen ”sjukhagar”, men du kan alltid ”markera” att 
din häst är sjuk och fyll då i info om vad som ska ske i den första rutan. Till exempel ”boxvila” eller 
vad det nu kan vara. 

  



S i d a  | 13 
 

Journalen för din häst 
På den här sidan hittar du din ”Journal” för din häst. Du ser ett exempel nedan. 

 

 

Högst upp på sidan så kan du arbeta med kategorier (markerat med 1) och du lägger enkelt till nya 
genom att klicka på knappen ”Ny kategori”. Vill du ändra en befintlig kategori så väljer du den bland 
dina befintliga kategorier. 
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Nytt inlägg 
För att göra ett nytt journalinlägg så klickar du på ett datum. Då dyker det upp en dialogruta där du 
fyller i information om inlägget. Se bilden nedan. 

  

 

Fyll i uppgifterna och klicka på knappen ”Spara inlägget” när du är klar. 
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Ändra journalinlägg 
 
För att ändra ett befintligt inlägg så ska du klicka på rubriken för inlägget. Se bilden nedan. 

 

 

Du får då upp dialogrutan och kan göra de ändringar du önskar. 

 

Önskar du radera inlägget så kryssar du i rutan markerad med 1 i bilden ovan och sparar sedan 
inlägget genom att klicka på knappen ”Spara inlägget”. 
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Ekonomi – fakturor 
Under valet ekonomi i menyn så hittar du alla dina fakturor och det kan se ut ungefär så här. 

 

 

Ekonomi – inköpshistorik 
Här hittar du alla beställningar som du gjort i systemet och även status på dessa. Se bilden nedan. 
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Boka 
Helt beroende på vad din stallvärd erbjuder så kan det finnas en mängd olika saker att boka i 
systemet. I det här exemplet så finns det tre olika typer och det är ”Stallschema”, ”Ridhus” samt 
”Stalltjänster”. Se bilden nedan. 

 

Stallschemat 
Det här schemat är ett kollektivt schema för olika stallpass som stallvärden har satt upp. Det finns ett 
komplext regelverk bakom den här funktionen och varje månad så tilldelas nya ”pass” på ert konto 
och dessa kallas för ”Stallpass” eller ”Passbanken”. Tanken är att man i slutet av månaden ska 
komma ned på noll pass men i verkligheten så kan det se annorlunda ut, helt beroende på hur många 
pass man tagit och hur er stallvärd har satt upp systemet. 

 

Anläggningsobjekt 
I det här fallet kallar stallvärden detta för ”Ridhuset” och det kan egentligen vara vad som helst som 
man kan boka. Det kan vara tex en hästlastbil, trailer, privat ridlektion osv. Dessa objekt i systemet 
kan man boka hela timmar, heldagar eller speciella slottider.  

 

Stalltjänster 
Precis som ”stallschemat” men den stora skillnaden att här kan stallvärden specificera mer exakta 
tider för en mängd olika saker som ni som hästägare kan boka in er på. Ni kan också byta dom här 
passen med andra hästägare sinsemellan och dessa erbjudanden kommer upp på startsidan. Det kan 
också vara så att stallvärden knyter en negativ kostnad till dessa pass.  
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Boka stallschemat 
Om er stallvärd har aktiverat detta så är det här ni bokar de eventuella ”Kollektiva” stallpass som 
finns schemalagda. I föregående bild så ser vi att det finns stallpass på lördagar samt söndagar. För 
att boka ett sådant pass så klickar man helt enkelt på passet och då kommer följande ruta upp. 

 

 

 

Här ser man också hur många pass man har i sin passbank och detta är något som er stallvärd har 
lagt på er profil. På bilden ovan ser ni att den här personen just nu har ett saldo om nio pass.  

Så länge du har ett positivt saldo så kan du boka nya pass. Vill du ta ett pass så klickar du på knappen 
”Ta pass” och vill du avboka ett stallpass så klickar du på knappen ”Ta bort”. Dock kan det vara så att 
er stallvärd har satt ett regelverk för hur och när man kan avboka och boka sina stallpass och 
beroende på detta så kanske ni inte kan avboka ett pass en dag innan eller liknande. 

Dagen innan man ska ha ett ”stallpass” så kommer systemet att skicka ett SMS vid lunch som en 
påminnelse till dig som kund så att du får en notifiering om detta. 
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Boka ridhuset – anläggningsobjekt 
 

Precis som med alla andra saker man bokar så är det ifrån en kalender. Se bilden nedan. 

 

 

 

Vid punkt 1 ser ni information om det här objektet och klickar ni på rubriken vid nummer 2 så 
kommer ni se de eventuella regler som stallvärden har satt upp för det här objektet. 

 

För att boka en tid i det här exemplet så klickar vi på den dagen vi är intresserad av och då kommer 
följande dialogruta upp. 
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I det här fallet så kan man boka hela timmar så vi bokar det mellan 14:00 till 15:00 och skriver en 
kommentar så att andra hästägare kan se vad som händer under just den här bokningen. När du fyllt 
i all information så klickar du på ”Spara” knappen. Då kommer den här bokningen synas på alla 
startsidor så att andra enkelt kan se hur ridhuset är bokat. Se bilden nedan. 

 

 

Vill man se vad som sker under just den här bokningen så kan man klicka på rubriken ”Ridhus” och då 
dyker den här informationen upp. 
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Boka stalltjänster 
 

Så här kan det se ut på sidan där man bokar stalltjänster. 

 

För att ta ett pass så klickar man helt enkelt på knappen ”Ta pass”. Skulle det vara så att man får 
förhinder så kan man erbjuda det här passet till andra hästägare och då ska man klicka på knappen 
”Erbjud passet”. Det som då händer är att passet kommer synas på startsidan och andra hästägare 
kan då ta det här passet. På själva sidan med stalltjänster ser det nu ut så här. 

 

 

Skulle du ångra dig så kan du ta tillbaka passet genom att klicka på den avsedda knappen. 

På startsidan så kommer alla andra hästägare nu att kunna ta ditt pass och det ser ut ungefär så här. 
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Handla 
Om er stallvärd har aktiverat detta så kan det finnas möjlighet att beställa en del olika typer av 
tjänster. Dessa hittar du under menyn ”Handla” och sedan ”Produkter & Tjänster”. Så här kan den 
sidan se ut. 

 

Man väljer först vilken häst det avser vid markering 1. Sedan väljer man vilken tjänst man vill boka 
och beroende på vad det är för typ av tjänst så kommer det dyka upp olika val vid markering 3. 

De vanligaste tjänsterna man kan boka är dessa tre. 

Tjänster  

Vanliga tjänster som bokas minst en dag i förväg och som sedan personalen utför. Ett typexempel 
kan vara ”Ett pass i skrittmaskinen”. När tjänsten har blivit utförd så kommer ni få ett SMS om detta. 

On-Off tjänster 

Detta är tjänster som rullar på i minst en månad. Det kan till exempel vara ”Benskydd av / på”. Ni 
väljer ett startdatum för detta och då kommer personalen se detta och utföra tjänsten. Tjänsten 
rullar på minst en månad och sen är det upp till dig som hästägare att ”Stoppa” tjänsten. Systemet 
kommer hålla reda på ekonomin och om ni låter tjänsten rulla i en och en halv månad så kommer 
systemet automatiskt att beräkna kostnaden som hamnar på er faktura.  

Kioskprodukter 

Det kan till exempel vara en kopp ”Kaffe” som ni registrerar i systemet och sedan hamnar på er 
faktura. 

  



S i d a  | 23 
 

Handla – Mina aktuella beställningar 
Här får ni en översikt över alla era beställningar och det kan se ut så här. 

 

 

Alla tjänster som inte har blivit utförda kan ni avboka enligt de regler som er stallvärd har satt upp. 

Ovan ser vi att vi har beställt en ”On-Off” tjänst som startar den 3 november och som hästägare kan 
du tidigast avboka den tjänsten den första december. 
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Verktyg 
Helt beroende på vad din stallvärd har aktiverat så kan du hitta följande saker under menyvalet 
”Verktyg”. 

 

 
Dokument 
Det kan finnas alla möjliga typer av dokument som till exempel Hösilage analys, ridhusregler osv. 

 

Telefonlista 
En aktuell telefonlista för alla hästägare 

 

Felanmälan 
Här kan du som hästägare till exempel felanmäla något på anläggningen som är trasigt. 

 
Mina avtal 
Om du har signerat avtal i systemet så är det här du hittar dessa. 
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Övrigt 
Det finns lite fler menyval i systemet och på nedanstående bild har vi markerat dessa. 

 

Personliga inställningar  
Vid punkt 1 samt 4 kommer du åt dina personliga inställningar där du kan ändra dina uppgifter och 
ändra ditt lösenord. 

 

Logga ut 
Klicka på den här knappen som är markerad med 2 för att logga ut. 

 

Tillbaka 
Klicka på den här knappen som är markerad med 3 för att backa ett steg i din webbhistorik. 

 

Personliga inställningar & Logga ut 
Klicka på menyn vid punkt 4 för att komma åt dessa val här ifrån. 
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Återställning av konto 
Ibland händer det att man glömmer bort sitt lösenord och då kan man begära ut en återställning av 
detta. Detta gör du ifrån inloggningssidan för systemet. Se bilden nedan. 

 

 

 

Klicka på ”Glömt lösenord?” och följ guiden så kommer ett återställningsmejl skickas till dig och du 
kan skriva in ett nytt lösenord. 

 

 


