Produktnyheter September 2021
Betalingsvalg på landingssidene
Nå kan du sette opp betalingsvalgene som knapper på landingssidene. Dette fører til ett klikk mindre og
dermed enda mindre friksjon ved betaling.

Løsningen er tilgjengelig for alle kunder som benytter Winorg sine landingssider. Om du ikke bruker våre
landingssider men kan være interessert så ta kontakt med oss for en gjennomgang.

Korrigering av innbetalinger
Vi jobber mye med å forenkle økonomiprosessene for organisasjonsbransjen. Nå har vi forenklet
arbeidsflyten for å korrigere innbetalinger, enten om det er å flytte innbetalingen til en annen person, til
en annen bankkonto, en annen gavetype eller hva nå korrigeringen skal gjelde.
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Du står rett og slett i reskontroen eller i gaveoversikten og velger «Korriger innbetaling». Her legger du inn
hvem og hva innbetalingen egentlig skal gjelde. Og så fikser vi alt det andre i bakkant, med å korrigere og
oppdatering. Mindre manuelt arbeid for deg.

Løsningen er tilgjengelig for alle våre Winorg Express og Winorg Total-kunder.

Trekksentralen
Nå kan du enkelt laste ned trekklisten til enten pdf eller excel fra Trekksentralen.
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Løsningen er tilgjengelig for alle som benytter Trekksentralen.

Andre endringer/justeringer i Winorg Express/Winorg Total
•
•
•

Vi har standardisert løsning for å kunne gå fra en medlemstype til en annen ved en bestemt alder. Man
velger om nytt medlemskap skal opprettes automatisk og også om det skal sendes ut kommunikasjon. Ta
kontakt med oss om du ønsker å sette opp noe slikt.
Nå viser vi saldo i reskontroen, slik at det er enklere å se status med en gang.
Når du stopper hovedmedlem så stopper vi nå husstandsmedlemmene automatisk

Andre endringer/justeringer i Winorg Total Fagforening
•
•
•
•
•
•

Vi har standardisert rapport for å vise trekkmeldinger på bedriften for de siste 3 månedene.
Vi har standardisert regel for beregning av neste kravdato på trekk
Nå kan du laste ned fakturainformasjon fra Trekksentralen
Nå kan du selv styre hvor mange rader som skal vises av gangen på en trekkliste i Trekksentralen
Vi har gjort noen tekstendringer i Trekksentralen for å forbedre brukeropplevelsen
Nå har vi begrenset til å vise trekklister 12 måneder tilbake i tid.
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Andre endringer/justeringer i Winorg CMS (Landingssider og Min Side)
•
•

Nå kan du sette betalingsvalgene som knapper. Da sparer du ett klikk. Mindre friksjon og mer
betaling!
Nå kan du på Min Side få listet ut familiemedlemmene når det er husstandsmedlemskap

Andre endringer/justeringer i Winorg Frivillighet
•
•

Vi har utvidet lista over alle frivillige med filter slik at du enkelt kan lage dine egne varianter av liste. Det gjør
det enklere å lage ulike kommunikasjonslister for ulike frivilligegrupper.
Vi har forenklet arbeidsflyten for å melde at man har deltatt på en vakt ved at du kan registrere oppmøte i
etterkant med et tastetrykk

Andre endringer/justeringer
•
•
•
•

Vi har utvidet med å kunne ta utvalg på foretak i skjermbilde for webgodkjenning i klienten
Vi har endret fra filintegrasjon med Adstate (minnegaver) til API-integrasjon
For de som bruker TVV kan man nå registrere biansettelser.
For de som bruker TVV kan man nå få Jeg vil-handlinger på gjestedashboard

Side 4

