Bruksanvisning
Medlemmene i laget – lister og sortering
For å se en liste over alle medlemmene i laget, gå til ¨Min side¨ og bruk høyremenyen. Klikk på
¨Medlemsliste¨

Her vises en liste over alle medlemmene i laget ditt.

Det finnes et hurtigfilter der du kan velge om du vil se Alle medlemmer, Alle Aktive medlemmer eller
Alle utmeldte. Bare klikk på den sorte pilen for å få opp valgene.

Dersom du leter etter en bestemt person, bare begynn å skrive navn eller medlemsnummer i feltet
med forstørrelsesglasset.

De fleste kolonnene kan sorteres ved å klikke på overskriften!

Det finnes også diverse filter dere kan bruke på venstre side. Klikk på den svarte pilen utenfor hvert
enkelt for å se mulighetene og test dere frem til om det er noen av dem dere har bruk for.

Du kan ta ut lister på alle eller de medlemmene du har sortert ut. Klikker du på ¨Eksporter Excel
rapport¨, vil du få ut kun de overskriftene som finnes på nettsiden. Dersom du trenger andre
opplysninger også, f.eks. postadresser, klikk på ¨Eksporter avansert rapport¨ og du vil få frem en rute
der du kan velge hvilken informasjon du skal ha med i rapporten.

Her kan du velge den
informasjonen du vil ha med.

Når du har valgt hvilken info. du skal ha med, fyll ut ¨Navn¨ på rapporten, slik at du finner den igjen.
Velg så om du vil ha den som Excel eller PDF og klikk på det du velger.

Rapporten åpner seg automatisk dersom du har satt opp maskinen din til det og du kan enten skrive
den ut eller lagre den, alt etter som hva du skal bruke den til.

Rapporten blir også lagret i systemet. Klikk på ¨Rapporthistorie¨ etter at du har klikket på ¨Eksporter
til avansert rapport¨ og du vil se at alle rapporter, som du har tatt ut på denne måten, ligger der. Det
er derfor viktig at du kaller det noe som du kan gjenkjenne til senere.
Dersom du vil ha samme rapport, men med oppdatert data. Klikk på ¨Regenerer¨ og så på ¨Last ned
rapport¨. Dere kan da bruke samme utvalg flere ganger uten å måtte lage det fra bunnen av.

Du kan også sende e-post til dine medlemmer. Klikk på ¨Send e-post¨

Skriv inn Emne, teksten i e-posten og last opp eventuelle vedlegg. Klikk så ¨JA¨ dersom du vil sende epostene til alle de du har valgt. Dersom du har filtrert ut kun noe av medlemmene, så er det de som
vil motta e-posten. Eller du kan velge å ikke filtrere og da vil alle motta den.
Øverst på skjemaet står det, under ADVARSEL, hvor mange du har valgt å sende til.
Velger du å ikke sende den, klikk på NEI.

NB! Dersom du har brukt noen filter, husk å ta de bort igjen slik at de ikke følger med til neste gang
du skal bruke listen.

