Bruksanvisning
Hvordan opprette et arrangement/aktivitet for medlemmene i laget?
Gå til ¨Min side¨ og bruk høyremenyen. Klikk på ¨Kurs admin¨

Du kommer til siden der du kan se alle aktivitetene til laget og der du også kan opprette nye.

Klikk på knappen ¨Legg til nytt kurs¨ og du vil få opp en oversikt der du kan fylle inn all informasjon
om ditt nye arrangement.

NB! Husk at påmeldings og kontaktinformasjon til laget kommer godt frem. E-posten med
bekreftelsen på deltagelse til medlemmet inneholder nemlig kun kontaktinformasjon til
sekretariatet. Dette fordi systemet bare kan håndtere en felles standard melding når det gjelder
bekreftelse på påmelding til kurs og aktiviteter.

Fyll ut feltene og klikk på LAGRE. Kurset vil da bli synlig for alle medlemmene i laget deres på ¨Min
side¨.

For å sette inn bilde, må dere lagre først. La bilde stå på Standard og klikk der det står ¨Last opp
teaser¨. Velg bilde fra din egen maskin og last det opp. Dette bildet blir synlig sammen med teksten
på ¨Min side¨.

Husk å klikk på ¨LAGRE¨ før du går videre!

Nederst i dette skjemaet kan du skrive en invitasjon, som så kan sendes ut på e-post til medlemmene
i laget ditt.

Dersom du vil gjøre invitasjonen litt mer personlig, kan du flette inn fornavnet på medlemmet i
teksten. Også Aktivitetsnavn, Aktivitetsadresse, Dato for aktivitet og Lenke til aktiviteten kan legges
inn på denne måten.
Du gjør følgende:
Under ruten der teksten til invitasjonen står er det listet opp noen ¨Plassholdere¨, som kan settes inn
i teksten.

Plassholdere
fornavn - {%member_name%},
aktivitetsnavn - {%course_name%},
aktivitetsadresse - {%course_address%},
dato for aktivitet - {%course_date%},
lenke til aktivitet - {%course_url%}
Det er disse du skal bruke for å sett inn fornavn osv. i teksten. Sett kun inn det som over her er
merket med gult! Og husk vanlig mellomrom foran og bak ¨ordet¨.
F.eks.:
Hei {%member_name%},
Håper du kan kommet til {%course_name%} som blir holdt på {%course_address%}.

Når du er fornøyd med invitasjonen og vil sende den ut, klikk på ¨Send invitasjoner¨ oppe til høyre på
siden.

Nå kan medlemmene i laget melde seg på denne aktiviteten direkte fra sin egen ¨Min side¨.

Du kan se hvem som har meldt seg på dette kurset ved å gå til ¨Påmeldte¨ oppe i høyre hjørne.

Og kommer da til denne siden med oversikt over alle påmeldte.

Her kan du også ta ut lister dersom du trenger det eller sende e-post til deltagerne. Du kan også
legge til deltagere som ikke er medlemmer, dersom aktiviteten deres er åpen for alle.
Du klikker på ¨+ Legg til ny deltager¨

Og fyller ut det lille skjemaet som kommer opp og klikker ¨Legg til¨.

Disse deltagerne legger seg under ¨Manuelt lagt deltakere¨ på oversikten din.

Lykke til med aktiviteten i laget!

