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Specialudviklede hundebaserede moduler 

Hundelister 

Ifm. etablering af ny specialklubhjemmeside kan man herunder se en mere detaljeret beskrivelse 
af specialmoduler som indgår i løsningen. 
Eksemplerne er vist ud fra Cavalierklubbens website 

De generelle lister omfatter 

 Hanhunde til avl 
 Hvalpelisten 
 Voksne hunde søger nyt hjem 
 Opdrættere 

Det gælder for alle 4 typer, at der er indbygget tilmeldingsformular (selvbetjening og automatik), 
hvor fx. nye hvalpekuld tilmeldes af ejeren selv. Herefter skal webmaster blot enten godkende 
annoncen - så den vises den på hjemmesiden - eller afvise den. 

Yderligere gælder det, at tilmeldingsformularerne forudsætter et medlems-login, hvilket 
minimerer risikoen for spam og uønskede annoncer 

Specialklubberne skal kun forholde sig til anmodninger fra egne medlemmer. 

Desuden skal det nævnes, at tilpasning/udvidelse i listerne, så de matcher specialklubbens 
individuelle behov naturligvis er en mulighed. Ligesom der for nogle specialklubber er udviklet 
mere specifikke og avancerede løsninger. 

I det følgende beskrives listerne mere detaljeret enkeltvis – med eksempler. 

Hanhunde til avl 

www.cavalierklubben.dk/hanhundeliste.asp - Gamle Danske Hønsehunde 

Listen omfatter hanhunde som stilles til rådighed for avl. Cavalierklubben tager et gebyr for at stå 
på listen. Medlemmer af cavalierklubben kan udfylde oprettelsesformular og indbetale gebyret. 
Webmaster kan herefter acceptere/aktivere annoncen med et enkelt klik. 

Uddrag af tilmeldingsformularen 
 

http://www.cavalierklubben.dk/hanhundeliste.asp
http://gdhh.mobillos.com/side.asp?ID=19912
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Webmaster har kontrol over datalisten i backoffice (administrationsmodulet) og kan enkelt 
kontrollere og aktivere nye annoncer indsendt fra medlemmerne 
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Eksempler på listevisning (søgning) fra hanhundelisten på hjemmesiden 

 

 

 

efter klik på en hanhund vises alle felter inkl foto 

 

 

Eksempel fra Gamle Danske Hønsehunde 
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Hvalpeliste & Voksne hunde søger nyt hjem 

www.cavalierklubben.dk/hvalpeliste.asp, www.cavalierklubben.dk/voksenliste.asp, Gamle Danske 
Hønsehunde 

Hvalpelisten og voksne hunde søger nyt hjem ligner hinanden så meget, at vi viser dem under et 
og med udgangspunkt i hvalpelisten. Tilmelding forudsætter medlems-login. 

Oprettelse af et nyt hvalpekuld sker ved at medlemmet udfylder tilmeldingsformularen - med alle 
relevante oplysninger inkl. information om og foto af mor og far etc. 

http://www.cavalierklubben.dk/hvalpeliste.asp
http://www.cavalierklubben.dk/voksenliste.asp
http://gdhh.mobillos.com/side.asp?ID=19911
http://gdhh.mobillos.com/side.asp?ID=19911
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Når medlemmet godkender sin annonce får webmaster automatisk information om at der er en ny 
annonce oprettet. Næste gang webmaster logger på kan det nye kuld godkendes (og vises derefter 
på hjemmesiden) eller afvises. 

Uddrag af tilmeldingsformularen 

 

 

 

Webmaster har kontrol over datalisten i backoffice og kan enkelt aktivere nye hvalpekuld 
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Eksempler på listevisning (søgning) i hvalpelisten på hjemmesiden 

 

 

Eksempler fra Gamle Danske Hønsehunde 
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Og der er en særlig visning for kommende (ufødte) hvalpekuld 
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Opdrættere 

www.cavalierklubben.dk/opdraettere.asp 

Opdrætterlisten viser opdrættere tilknyttet cavalierklubben. Tilmelding til 
opdrætterlisten forudsætter medlemskab. Når en opdrætter udfylder og indsender 
tilmeldingsformularen orienteres webmaster om at der er ny anmodning om at komme 
med på listen. Næste gang webmaster logger på kan anmodningen godkendes eller 
afvises med et enkelt klik. 

Uddrag af tilmeldingsformularen 

http://www.cavalierklubben.dk/opdraettere.asp
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Webmaster har kontrol over datalisten i backoffice og kan enkelt aktivere nye 
opdrættere 
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Eksempel på listevisning af opdrættere (søgning) på hjemmesiden 

 

 

 

Visningen kan afgrænses alfabetisk eller geografisk. Der er særlig markering ved 
opdrættere som har gennemgået DKKs opdrætteruddannelse. 

 


