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Medlemssystem - detaljer 

Ifm. etablering af ny specialklubhjemmeside kan man herunder se en mere detaljeret 

beskrivelse af medlemssystemet som kan tilkøbes løsningen.  

Eksemplerne er vist ud fra Dansk Terrier Klubs website 

Yderligere information om website til specialklubber kan findes på 

http://www.dkk.dk/specialklubber 

Medlemssider 

Der findes et specielt område til medlemmer som indeholder præcis de 

undersider/muligheder som klubben ønsker. 

 
 
Hvis ikke man er medlem kan man hurtig tilmelde sif via indmeldelses siden "Bliv Medlem" 

http://www.dkk.dk/specialklubber
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Ved indmeldelse har man mulighed for evt. at tilknytte sig en race og oprette sig med 

relevante personlige data 
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Når felter er udfyldt og sendt kommer der mulighed for at klikke videre til betalingsside hvor 

man betaler for det medlemsskab man har valgt 
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Når man har foretaget betaling modtager man en e-mail kvittering. 

 
 
 

Samtidig får webmaster en e-mail alert om at der er kommet et nyt medlem. Man kan så i 

administrationsmodulet vælge at godkende medlemmet hvorefter der automatisk sendes en 

e-mail til det nye medlem inkl. velkomstmail. 
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Når medlemmer er logget ind har de adgang til siderne under "Min side" - andre kan ikke se 

indholdet på siderne 

 
 
 

Under personlig profil kan medlemmet opdatere sine data herunder navn, adresse, e-mail 

Evt. kredstilknytning skifter automatisk ift. valg af postnummer 
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Der er mulighed for at man kan se og tilpasse race tilknytninger. Op til 4 racetilhørsforhold 

 
 
 

Password/adgangskode kan skiftes/opdateres 
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Automatisk betaling/automatisk træk på betalingskort 

Med automatiske betalinger kan medlemmer tilmelde sig med sit betalingskort. Derved skal 

de ikke længere tænke på at huse betalingen da det sker helt automatisk. 

Denne mulighed er en fordel for medlemmer og for klubben da den er et billigere alternativ til 

fx. Betalingsservice 

Når et medlem er tilmeldt vil man fra "min side" altid kunne se den aktuelle status - og man 

kan herfra også annullere sin aftale fx. hvis man får nyt kort. 
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Ved tilmelding skal man udfylde sit betalingskort hvorefter alt sker automatisk 

 
 
 

I administrationsmodulet kan man se liste af medlemmer der er tilmeldt autobetalinger og 

man kan klikke ind og se detaljerne på den enkelte aftale/transaktion 
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Oversigt af trækninger - her kan man se de automatiske trækninger der evt. ligger klar i 

systemet samt se de trækninger der er gennemført 
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Derudover kan man se hvilke reminder mails der er klar og sendt til hvilke medlemmer samt 

se hvilke mails der 

 
 

 
 

 

Individuelle medlemssider 
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Der er mulighed for at klubben kan oprette helt almindelige tekstsider som kun er 

tilgængelige for medlemmer der er logget på. Dette kunne fx. være link til medlemsblad, side 

med gode tilbud fra fx. sponsorer eller blot helt almindelige informationssider 

 
 
 

Tilmelding af hvalpekøbere 

Dette modul giver en opdrætter der har solgt hvalpe mulighed for at indmelde sine 

hvalpekøbere i klubben til en favorabel pris. Det er en fordel for de nye hvalpekøbere og for 

klubben som på den måde får en ny vinkel til at få nye medlemmer. Samtidig er der i 

systemet en "tilknytning" mellem opdrætteren og de hvalpekøbere der er tilmeldt. Dette kan 

være relevant i andre sammenhænge 

Når en opdrætter er logget ind kan der oprettes et hvalpekuld og derefter 

tilknyttes/indmeldes et eller flere nye medlemmer/hvalpekøbere. Medlemmet afslutter med 

at foretage en betaling 
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Medlemmet kan altid se en liste af evt. tidligere tilmeldte hvalpekøbere 

 
 
 

Administrator kan i administrationsmodulet se de indkomne indmeldelser af hvalpekøbere 

og derfra aktivere/godkende dem hvorefter de får tilsendt velkomstmail automatisk fra 

systemet 
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Medlemskort/-bevis 

Der er mulighed for at medlemmer kan udskrive deres individuelle medlemskort. Fx. kunne 

dette være relevant at have udskrevet ifm. kursus, træning eller lignende. 

På kortet fremgår der logo og navn samt hvornår medlemsskab er gyldigt til. Derudover er 

der mulighed for at få indsat en "titel" fx. Medlem eller instruktør 

 

Faktura visning/udskrivning 

Der er mulighed for at medlemmer der ikke ønsker at betale med kort/online eller som ikke er 

tilmeldt autobetalinger, at de kan udskrive en faktura til brug for betaling 
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Den udskrevne faktura er en PDF fil der automatisk dannes af systemet 

 

 
 

Afstemningsmodul 

Der er mulighed for at man kan oprette afstemninger for medlemmer med et eller flere 

valgmuligheder. 

Afstemninger kan etableres som afstemning til alle medlemmer eller til en bestemt 

medlemsgruppe/type. Dvs. at man avt. kan benytte dem til at afgive stemme til valg af 

personer eller fx. helt almindelige spørgsmål om medlemmers mening om bestemte forhold 

ala "Hvor skal vi afholde årets medlemsda" eller lignende 



Medlemssystem - detaljer 

Website til Specialklubber - samarbejde med Dansk Kennel Klub og Mobillos.dk 
 

 
 

 
 
 

Der kan til en afstemning oprettes et eller flere spørgsmål og tilhørende afkrydsnings-

/valgmuligheder 
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Når et medlem er logget ind og klikker på afstemninger vises en list af de afstemninger som 

man har ret til at deltage i 
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Udviddet backoffice/administrationssystem 

Med medlemssystem er der adgang til flere områder i administrationssystemet under 

"Medlemshåndtering" 

Medlemstyper 

Der kan oprettes og vedligeholdes medlemstype. Disse benyttes bl.a. når et nyt medlem 

indmelder sig hvor de kan vælge medlemstype. Her er der mulighed for at tilknytte en pris, 

antal måneder for medlemsskab samt angive om medlemstypen giver stemmeret på fx. en 

generalforsamling 
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Indmeldelser og udmeldelser 

Man kan hurtig se liste af nye medlemmer og herfra annullere eller godkende hvorefter det 

nye medlem får en mail med information om deres oprettede medlemskab 
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Udmeldte medlemmer kan desuden ses listet med dato for udmeldelse 

 
 
 

Medlemsdata 

Administrator kan til enhver tid klikke ind på de enkelte medlemmers stamdata og 

rette/opdatere deres oplysninger. 

Her er det også muligt at tildele medlemmer forskellige "roller"/typer som bestemmer hvilke 

adgange og rettigheder de har til medlemsområdet. 
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Kredse - racer 

Der er mulighed for hvis dette er relevant, at der kan oprettes kontaktinformation til de 

ansvarlige for klubbens kredse og racer. Der kan tilknyttes e-mail og link til website 
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Derudover kan administrator sørge for at lave postnummerinddeling således at når et 

medlem taster postnummer i sine medlemsdata bliver man automatisk tilknyttet den kreds 

der matcher postnummeret 

 
 
 

Log - ændringer 

I systemet kan administrator under "Log" se forskellige oplysninger om hvem der har rettet 

data på medlemmer samt hvornår dette er sket. Fx. kan man se om der er ændret 

racetilhørsforhold eller ændret data på sin profil 
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Medlemskort 

I systemet kan administrator under "Medlemskort" danne en liste af medlemmer for at kunne 

udskrive medlemskort. Fx. til brug for en træning, kursus eller lignende. 

Fra listen kan man markere alle dem man ønsker at danne medlemskort til - der er også 

mulighed for at hente listen i excel eller som en CSV fil.  
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Statistik 

Der er forskellige muligheder for at administrator kan danne og se forskellige statistiktal. 

Dette område er specielt velegnet til brug for at se hvordan medlemmer er fordelt 

 

 



Medlemssystem - detaljer 

Website til Specialklubber - samarbejde med Dansk Kennel Klub og Mobillos.dk 
 

 
 

 

 


