Produktnyheter Mars 2022
Navigering og menysystem
Vi har forbedret brukeropplevelsen betydelig ved å oppgradere meny- og navigering for skyløsningene
våre. Nå kan du enkelt navigere rett fra en løsning til en annen på venstre side. Menyen kan kollapses ved
behov for å få bedre utnyttelse av hele skjermen. Hjelp og søk er plassert øverst til høyre.

Løsningen er tilgjengelig for alle kunder som bruker skyløsningene til Winorg.

Trekkoversikt
Vi har nå lagt inn drilldown på de runde grafene som forteller trekkstatus hver måned. Nå kan du navigere
rett inn på hvilke trekklister som er godkjent, har avvik eller ikke er godkjent for å se hvem det gjelder og
jobbe videre med de i listeoversikten.
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Løsningen er tilgjengelig i Winorg Total Fagforening

Winorg Dialog
Utvidet med SMS som kanal
Vi har utvidet med utsendelseskanal nr 3 i Winorg Dialog, nemlig SMS.
SMS kan brukes både for automatiserte og enkeltstående dialoger. Løsningen er ferdig integrert i Winorg
Dialog og du får tilgang til flettefelter rett fra Winorg slik at du kan sende personifisert og relevant
budskap.

Side 2

Produktnyheter Mars 2022

Side 3

Produktnyheter Mars 2022
Forbedret arbeidsflyt for epost
Vi har også forbedret arbeidsflyten for e-postutsendelser via Make ytterligere. Nå får du se de aktive epostmalene dine i Winorg Dialog med direkte overgang til Make for å redigere og opprette nye maler.

I alle maler har du ferdig tilgang til flettefelter fra Winorg for å kunne gjøre dialogen personifisert og
relevant.
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Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Dialog.
Om du ønsker å høre mer om Winorg Dialog så ta kontakt med oss for en gjennomgang.

Min innsamling og iRaiser
Vi har utvidet integrasjonsmulighetene i Winorg med en fiks ferdig integrasjon mot iRaiser. Løsningen
sørger for at innsamlinger og gaver fra iRaiser havner i Winorg på riktig giver helt av seg selv.
Løsningen kan bestilles dersom det er relevant for din organisasjon.

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

Vi har utvidet filter for medlemskap med «Foretak» og «Betalingstype».
På filter for ansettelse er filter «Sektor» endret slik at dersom sektorkode ikke ligger på bedrift så brukes
sektorkode tilknyttet avtalekode på ansettelsen. Ansettelse er også utvidet med filter for permisjonskode.
Vi har utvidet rapporten «Utmeldte medlemmer i år» med utmeldingsgrunn

Andre endringer/justeringer
•
•
•

Vi har gjort flere tiltak for å forbedre ytelse i Utboks for utsendelser av e-post og sms
Vi har utvidet rutinen for å avskrive saldo til å også kunne gjøre det på saldo totalt sett på aktøren
Vi har rettet websøk i klient for å søke mot google

Andre endringer/justeringer i Kurs og Arrangement (KAV)
•
•

Vi har tilrettelagt for at man nå kan angre at man har satt en deltaker til «ikke møtt»
Vi har utvidet deltakerliste i excel med mulighet til å ta utvalg på adresse til deltaker
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