Produktnyheter juni 2021
Filter for medlemssegmentering
Vi har lagt inn filter-løsning for dashboardbokser som gjelder medlemskap. Det betyr at du nå kan
segmentere enda mer relevant og lage dine egne personlige varianter av standard.

Løsningen er tilgjengelig for alle Winorg Express/Total-kunder som bruker våre standarddashboard for
medlemskap. Det kan bestilles for alle andre.

Forenkling av arbeidsflyt for kommunikasjon til hustandsmedlemmer
Vi har forenklet arbeidsprosessen for å sikre at man ikke kommuniserer direkte barn i visse aldersgrupper,
men heller til hovedmedlemmet som er voksen. Erfaringen er at organisasjoner velger å legge inn foreldres
informasjon på barnet siden barnet ikke er «kontaktbart». Vi har nå standardisert en løsning hvor riktig
informasjon kan registreres på både barn og foreldre og så tar Winorg seg av å sikre at man kommuniserer
riktig.
Filteret vises i dashboardboksen for medlemskap.
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Løsningen er tilgjengelig for alle Winorg Express-kunder som benytter husstandsmedlemskap.

Opprettelse av prosjekter
Vi har utvidet med mulighet til å opprette og redigere prosjekter. Oversikt over alle prosjekter vises under
rapporter.
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Mer segmentert kursbekreftelse
Nå kan du lage mer segmenterte deltakerbekreftelser, en til hver deltakertype. Se eksempel under hvor det er
satt opp egen bekreftelse for forelesere.

Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker kurs- og arrangementsløsningen vår (KAV)

Mulighet for massegodkjenning av kurspåmeldinger
Nå har vi utvidet med mulighet for å massepåmelde deltakere. Det er bare å krysse av for alle som skal
godkjennes og gjøre det med et klikk.
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Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker kurs- og arrangementsløsningen vår (KAV)

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

•
•
•

Rapporten «Medlemmer – Liste over innmeldte siste 24 mnd» er utvidet med kolonne for alder
Det er nå enklere visuelt å se hvor man har drolldown på rader på persondashboardet og
bedriftsdasboardet. Er blant annet laget på reskontro.
Vi har utvidet med flere flettefelter i velkomstdialogen for nye medlemmer, blant annet fornavn og
informasjon om kontaktperson i foreningen.

Vi har utvidet med flettefelt «Faktura gjelder (kun medl., abo., fors) for kravkjøring og med flettefelt
«Purring gjelder» for purringer hvor man får flettet inn en oversikt over hva faktura eller purring
gjelder.
Vi har utvidet med mulighet til å kunne avslutte forening.
Automatisk kommunikasjon i Winorg Express/Total er utvidet med mulighet for kommunikasjon
ved utmelding.

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

Flettefelt i kurs er utvidet med mer informasjon om arrangør.
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