Brukerveiledning www.deltagerporten.no
Innholdsfortegnelse side:
1. Hva er Deltagerporten.no /Registrere bruker og organisasjon
2. Legg til Logo
3. Legg til kontakt
4. Legg til Administrator
5. Opprette arrangement
6. Duplisere arrangement/Opprette Vaktlister
7. Vaktlister eksempel
8. Send mail fra systemet
9. Legg ved bilde i mail
10. Nyttig informasjon og Priser

Deltagerporten.no













Verktøy til administrasjon av arrangementer med vakter og vaktlister.
Tilpasset lag, foreninger, klubber og organisasjoner.
Prøv Gratis 1 mnd. (uten videre forpliktelser)
Ubegrenset antall arrangementer/kontakter pr.organisasjon
Ubegrenset antall administratorer pr.organisasjon/arrangement
Ubegrenset antall vakter
Eget mailsystem.
Velg mellom 3/6/9/12 mnd. Start og stopp etter behov
Gratis support.
Historikk blir laget.
Link Deltagerporten.no til egen hjemmeside for vaktlister.
En sikker og rimelig løsning.

Registrere bruker:


Register deg på www.deltagerporten.no Når du er registrert, kan du opprette egen
organisasjon og arrangementer. Du blir automatisk Administrator for din organisasjon
og dine arrangementer.



Du har nå tilgang til “Min Side”, her har du oversikt over organisasjoner, arrangementer
og vaktlister, du er tilknyttet. Du kan være tilknyttet ubegrenset antall organisasjoner
og arrangementer.

Registrere Organisasjon: Bilde 1-1 / 1-2



1

Organisasjon = Felles betegnelse for Klubb/Velforening/Privat/Frivillig
Borettslag/Idrettslag/Arrangør/Båt forening/Sanitet/Hjelpekorps/o.l.
Logg inn og gå til «Min Side» og «Mine Organisasjoner»
Klikk på «Opprett organisasjon», fyll ut alle felter.

Bilde 1-1





Logo legges til etter Registering av organisasjonen, se bilde 1-1
Fra denne siden: Vise Arrangement/Kontakter/Sende epost/Invitere
De 4 valgene kommer opp når Organisasjonen er registrert.
Bilde 1 -2

2

Legg til kontakt: Bilde 2





Velg «inviter kontakter». Alle som inviteres må ha mail. Invitasjonen sendes til de man
ønsker som kontakter/medlemmer til sin organisasjon. De får tilsendt en link pr. mail.
Når de klikker på tilsendt link, kommer de rett til din organisasjon.
De vil se dine arrangementer og kan delta på vakter.
Skal kontakten skal ha alle rettigheter, legges den til som administrator i
Organisasjonen. (Se bilde 3) Hver organisasjon velger administrator(er) til
organisasjonen og arrangementene.
Bilde 2
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Legg til Administrator: Bilde 3




Velg: «Min Side» – «Mine organisasjoner» – Rediger ORG- velg fra kontakter og legg til.
Kontakten må ha klikket på tilsendt link før de kan legges til, (navn kommer opp i
rullgardin). Hvis kontakten er registrert, kan administrator godkjenne på vegne av
kontakten.
Klikk på «Vis kontakter» (Bilde 1-2), Godkjenn eller Fjern.

BILDE 3

4

Opprette arrangement: Bilde 4






BILDE 4
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Velg: «Min Side» og «Mine Organisasjoner»
Klikk på «Rediger Org» og «Vis Arrangement»
Klikk på «Lag Arrangement» (ubegrenset antall)
Fyll ut alle felter. Åpent er synlig for alle. Lukket er synlig for inviterte.
Velg dato fra-til/adresse/fylke/beskrivelse/huskeliste for viktige ting.
Administrator for arrangementet, legges til på samme måte som for organisasjonen.

Duplisere arrangement: Bilde 5
En tidsbesparende og nyttig funksjon ved gjentagende arrangementer.





Finn et tidligere arrangement med vaktlister.
Klikk på «Dupliser», da opprettes et nytt arrangement med vaktlister, identisk med det
gamle.
Husk å endre navn, dato og tid på arrangementet og vaktlistene.
Husk å legge til ny administrator(er).

BILDE 5

Opprette Vaktlister: Bilde 6- 1/ 6-2(nye/ikke duplisert)





BILDE 6-1
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Velg: «Min Side», «Mine arrangementer» velg ønsket arrangement.
Klikk på «Vis Vaktlister» Legg inn vakter, dato, klokkeslett og belegg.
Vaktene kan dupliseres – Vaktene kan ikke ha samme navn og klokkeslett. Da må de ha
ulike navn, eks. Dørvakt port 1/ Dørvakt port 2, da kan de ha samme klokkeslett.
Systemet markerer feil.
Send invitasjon til arrangementet når vaktene er opprettet.
De inviterte melder seg på ønsket vakt(er)

Eksempel Vaktliste: Bilde 6 – 2 Loppemarked i byen – (Administrator).
Grønne vakter = alle vakter er bemannet/Gule vakter = delvis/ikke bemannet. Administrator kan
redigere antall, tid, legge til slette og duplisere vakter. Duplisering er en praktisk og
tidsbesparende funksjon. Disse valgene har kun administrator. Se bilde 6-3 (ikke administrator) kan kun melde seg på vakter.
Bilde 6-2

Eksempel Vaktliste: Bilde 6 – 3 Sanitetskvinnene – (Ikke administrator)
Bilde 6-3

7

Send mail fra systemet: Bilde 7-1 / 7-2 / 7-3





Velg: «Min Side» og «Mine Organisasjoner»
Klikk på «Rediger Org» og «Send E-Post» (kontakter i Org.)
Velg: «Min Side» og «Mine Arrangementer».
Velg arrangement «Send E-Post» - (Involverte i arrangementet)

BILDE 7-1

Man kan sende mail til ulike grupper, som administrator for Organisasjonen eller Arrangementet.
Mail utformes etter ønske, sette inn bilder, dokumenter og video.

8

Legg ved bilde i mail: Bilde 7 -2 og7-3.
Lim inn adressen til det bildet du ønsker å vise. Bildet blir ikke lastet opp til «mailboksen», men
viser til den linken du legger inn. Høyreklikk på ønsket bilde og velg «kopier bildeadresse».
Adressen limes inn i Source, høyde og bredde justeres automatisk. Den kan du endre eller bare
dra i bildet etter at det vises i mailen du lager.

Bilde 7-2

Bilde 7- 3
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Nyttig informasjon ved oppstart.
Send informasjon til kontakter/medlemmer, be alle registrere seg.
Tenk gjennom hvilke kontakter dere ønsker som administrator.
Organisasjonen oppretter man kun en gang.
Kontakter legges til og slettes etter behov.
Bruk Deltagerporten som medlemsregister. Send mail direkte fra systemet.
Maler opprettes og kan brukes igjen.
Ved gjentagende arrangementer, er Deltagerporten.no, helt genial. Dupliser tidligere
arrangementer, vaktlister, hent kontaktinfo fra tidligere vaktlister.
Her sparer dere mye arbeid.
Bruk den som påmelding og oppgavefordeling – Eksempel.
Opprett et arrangement som heter - Sommerfest 2017.
Opprett en vaktliste med 1 post - Jeg kommer på sommerfesten og 2 post - Jeg kommer ikke på
sommerfesten. Husk å legge til antall på begge poster, da har dere kontroll på hvem som kommer
og ikke. Legg inn oppgavene som skal fordeles ang. sommerfesten i samme liste.
Deltagerporten har mange muligheter, det er kun fantasien som setter grenser for dette.
Prisliste
1 måned

Pris pr. mnd. Priser eks. mva.
Eks.mva
0
Kan forlenges eller avsluttes (uten videre forpliktelser)

3 måneder

179,00

Kan forlenges eller avsluttes etter 3 mnd. (kr.537,00 - 3 mnd.)

6 måneder

159,00

Kan forlenges eller avsluttes etter 6 mnd. (kr.954,00 - 6 mnd.)

9 måneder

139,00

Kan forlenges eller avsluttes etter 9 mnd. (kr.1251,00 - 9 mnd.)

12 måneder 119,00

Kan forlenges eller avsluttes etter 12 mnd. (kr.1428,00 -12 mnd.)

Velkommen til Deltagerporten.no – en enkel administrasjon for alle!
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