
GROUPCARE AKADEMI
KURSUS- OG ARRANGEMENTSOVERSIGT | FORÅRET 2022

Læs mere/tilmeld dig på:
https://groupcare.com/

akademi/arrangementer/

KURSUS: GRUNDLÆGGENDE MEMBERCARE | FOKUS PÅ KONTINGENT
Dette kursus går i dybden med løsningen og giver dig en grundlæggende introduktion til den
gængse administration og mest anvendte muligheder, med særligt fokus på kontingent.

Afholdes 1. marts kl. 09:00-13:00

BRUGERWORKSHOPS | I FORENINGSSPOR
Vi udvikler løbende på den fælles standard på baggrund af brugernes input. Denne brugerworkshop har
særligt fokus på flows vedrørende "køb medlemskab" og "tilmeld arrangement". 

AFHOLDES AF FEM OMGANGE (FOR BÅDE DANSKE, SVENSKE OG NORSKE KUNDER):
For partier: 4. april kl. 10:00-13:00
For branche- og arbejdsgiverorganisationer: 6. april kl. 10:00-13:00
For fagforeninger: 20. april kl. 10:00-13:00
For interesseorganisationer: 21. april kl. 10:00-13:00
For patientforeninger: 26. april kl. 10:00-13:00

KURSUS: MINE GRUPPER | ANVENDELSE OG OPSÆTNING
På dette kursus gennemgås den nye funktionalitet "Mine Grupper", som er en del af Membersite.
Den  er skræddersyet til intern kommunikation, bestyrelsesarbejde, faglige projekter, simpel møde-
og arrangementshåndtering, samt intern deling af dokumenter.

Afholdes 27. april kl. 09:00-13:00

KURSUS: ARRANGEMENTSHÅNDTERING I MEMBERCARE OG
MEMBERSITE
På dette kursus  kommes der (hvis ønsket) ind på "Nemt Arrangement", brug af skabeloner,
oprettelse/brug af tilmelding på nettet, håndtering af deltagertyper, samt anvendelse 
af eksport/udskrifter. Kurset tilpasses deltagernes ønsker.

Afholdes 31. maj kl. 09:00-13:00

KURSUS: ANVENDELSE AF MEMBERCARE FOR ØVEDE BRUGERE |
NY FUNKTIONALITET
På dette kursus gennemgås den nye funktionalitet i detaljer, så du kan være tryg med at bruge den
i din hverdag og udnytte mulighederne. Dagen fokuserer på teknikken, og hvordan den bruges i
praksis. Kurset tilpasses deltagernes ønsker.

Afholdes 29. marts kl. 09:00-13:00

KURSUS: GRUNDLÆGGENDE MEMBERCARE | FOKUS PÅ ABONNEMENT
Dette kursus går i dybden med løsningen og giver dig en grundlæggende introduktion til den
gængse administration og de mest anvendte muligheder, med særligt fokus på abonnement.

Afholdes 8. marts kl. 09:00-13:00

BRUGERMØDE | MEMBERSITE: SELVBETJENING TIL MEDLEMMER 
& LOKALAKTIVE

Afholdes i København d. 22. marts kl. 10:00-13:00 & i Kolding d. 30. marts kl. 10:00-13:00 

Vi ønsker, at I som kunder og brugere på vores løsning får mest mulig værdi. Derfor inviterer vi nu til dette
brugermøde, for at give en grundig introduktion og gennemgang til samtlige dele af Membersite.
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