Produktnyheter januar 2021
Utvidet med innlogging via Vipps på Min Side
På Min Side har vi utvidet med mulighet til å logge seg inn via Vipps, noe som gir en bedre
brukeropplevelse og en mer sikker identifisering.

Vi har også utvidet API’et vårt slik at du fra innloggede websider kan navigere sømløst inn på Min Side uten
å oppgi ekstra passord.

Medlemskort på Min Side
Vi har utvidet Min Side med mulighet for visning av medlemskort.
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Fakturahistorikk og betalingsvalg på Min Side
Min Side er også utvidet med mulighet for å vise fakturahistorikk, samt gi fokus på ubetalte
fakturaer. Betalingsmuligheter med Vipps Faste Betalinger og kortbetaling er ferdig
integrert i løsningen.
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Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få en presentasjon av Min Side som er ferdig integrert med Winorg
eller om du allerede har Min Side og ønsker å få tilgang til noen av disse nye mulighetene.

Minnegaver
Vi lanserer nå første versjon av minnegaveoppfølging i Winorg Express/Winorg Total. Nå kan du registrere
minnegaveinnbetalinger og få oversikt over alle minnegaveinnsamlingene til organisasjonen.

Side 3

Produktnyheter januar 2021

Lagre e-post og dokumenter
Nå kan du i Winorg Express og Winorg Total lagre dokumenter, bilder, presentasjoner og e-poster på
personer, bedrifter og foreninger. På denne måten kan du samle all viktig og relevant informasjon slik at
den er tilgjengelig for alle i organisasjonen.
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Logge e-poster både på bedrift og person
Vi har forenklet og forbedret e-post-kommunikasjon til kontaktpersoner i bedrifter. Nå kan du enkelt bare
trykke på e-post-adressen til kontaktpersonen for å sende e-poster som logges både på kontaktpersonen
og på bedriften.

I e-postloggen til bedriften ser du samlet både e-poster direkte til bedriften og e-poster til kontaktpersoner
i bedrifter. På denne måten får du full oversikt over all kommunikasjon med bedriften.

Løsningen er automatisk tilgjengelig etter oppdatering for kunder som har Winorg Express/Winorg Total
eller Winorg Næringsliv.

Andre mindre endringer/justeringer
•
•
•
•

I webløsningene våre ser du nå hele organisasjonsnavnet og bedriftsnavnet i organisasjonskartet
selv om navnene er lange
Vi har også justert slik at nedtrekkslista for juridisk grunnlag ved registrering av samtykker ser bedre
ut visuelt
Visning av handlinger i mobilvisning er forbedret
Vi har optimalisert ytelse ved større utsendelser på e-post (uten vedlegg) og sms
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Andre mindre endringer/justeringer i Winorg Express/Winorg Total
•
•
•
•
•

Du kan nå enkelt slette en/flere oppfølgingssaker direkte fra oppfølgingslista
Vi har laget en rapport som er en betalingsoversikt for forsikringer for Fagforeningskunder
Vi har justert visning av personinformasjon for Fagforeningskunder slik at den viser mer relevant
informasjon
Vi har utvidet med mulighet for å eksportere informasjon om arbeidsted, forsikring og kompetanse
til excel fra personer-lista for Fagforeningskunder
Vi har utvidet Winorg Frivillighet med bedre mulighet for ansatte til å bistå med
frivillighetsoppgaver

Andre mindre endringer/justeringer i Kurs og arrangement (KAV)
•

Vi har forbedret tilbakemelding man får når en kursdeltaker som allerede er påmeldt et kurs melder
seg på en gang til.
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