GROUPCARE AKADEMI

KURSUS- OG ARRANGEMENTSOVERSIGT | EFTERÅRET 2022
KURSUS: INTRODUKTION TIL MEMBERCARE | FOR BEGYNDERE
Er du interesseret i at få en grundlæggende introduktion til Membercare og de mange forskellige
funktionaliteter, der kan løfte jeres administration? Så er dette kursus noget for dig.
Kurset giver en grundlæggende introduktion, men er åbent for alle – nye såvel som gamle brugere.
Afholdes 21. september kl. 09:00-13:00

RELEASE-WEBINAR | NYE FUNKTIONER I MEMBERCARE OG MEMBERSITE
VERSION 2022-09
For at du som kunde og bruger af løsningen skal lære nye funktioner i løsningen at kende, vil vi ved
hver ny opdatering invitere alle kunder til et webinar med gennemgang af de nye funktioner og
release note.
Afholdes 21. september kl. 13:00-14:00

MORGENMØDE | EFFEKTIVISER JERES MEDLEMSADMINISTRATION
MED AUTOMATISERING
Groupcare og Devoteam inviterer til en hyggelig morgen med fokus på, hvordan man skaber en mere
effektiv medlemsorganisation ved brug af Robotics Process Automation (RPA).
Afholdes d. 28. september kl. 09.00-10.30

KURSUS: MINE GRUPPER | ANVENDELSE OG OPSÆTNING
Mine Grupper på Membersite giver mulighed for kommunikation og videndeling i lukkede grupper for
foreningens medlemmer, aktive og valgte. På dette kursus får I mulighed for at komme i dybden
med den nye funktionalitet, og finde ud af hvordan den kan bidrage til jeres forening.
Afholdes 11. oktober kl. 09:00-13:00

FORENINGSKONFERENCEN 2022 | FORENINGEN FOR ALLE
Frivillige, medlemmer og fremtidige kollegaer kommer i stigende grad til at søge mangfoldige
organisationer, som tilbyder lige muligheder og giver plads til alle.
Derfor sætter Foreningskonferencen 2022 fokus på inklusion og diversitet. På dagen vil førende
praktikere og spændende cases bidrage med viden og redskaber samt perspektiver, som du kan tage
direkte med hjem til din forening.
Konferencen afholdes d. 26. oktober kl. 09.00-14.30 hos Center for Ledelse, København

KURSUS I MEMBERCARE | FOR ØVEDE
Er du interesseret i at få en udvidet introduktion til membercare, hvor du kommer dybere nede i
funktionaliteten – Så er dette kursus noget for dig!
Afholdes 9. november 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 16. november kl. 09:00-13:00

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

