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Hvor henter jeg hjælp:
Skriv til supportteamet på medlem@dds.dk
Har du flere ting du gerne vil have hjælp til så skriv helst en mail per emne, det vil nemlig hjælpe
supporterne
Men tjek først denne vejledning og den FAQ du finder på startsiden af Medlemsservice

Denne vejledning er udarbejdet af Gert Simonsen
Seneste ændring 09.01.2017
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Hvad er Spejdernes Medlemsservice
Spejdernes Medlemsservice består af et medlems registrerings system, et integreret regnskabsmodul, et
kontingentopkrævningsmodul og moduler til at håndtere ture og arrangementer.
Systemet er et online system som du kan tilgå både fra PC og fra mobile enheder. De ændringer du
foretager er opdateret med det samme.
Siderne er opbygget så der er genkendelighed, fx har den handling der mest logisk vil være næste step altid
være rød (Gem vil således altid være rød)

Hvor finder jeg Spejdernes Medlemsservice?
Du finder Medlemsservice på adressen http://medlem.dds.dk
Log på med dit medlemsnummer (eller den e-mail adresse du har i Medlemsservice) og dit kodeord.

Hvis du ikke kan huske dit kodeord, kan du klikke på Nulstil kodeord. Her vil du blive spurgt om din emailadresse, og hvis du angiver den adresse der er registreret i Medlemsservice, vil du modtage en e-mail
med et link til at kunne skifte dit password.
Du kan også gå ind og øve dig i vores kursusudgave på mskursus.dd.dk . Her alle email adresser er tilføjet
.invalid for at undgå at nogen uforvarende kommer til at sende mails fra den udgave.

Har flere personer den samme e-mailadresse kan denne ikke bruges som brugernavn (fx hvis barnet har
morens e-mail anført). Hvis du forsøger at nulstille kodeordet i det tilfælde, vil du modtage en e-mail der
viser alle de personer der har den pågældende e-mail og får så mulighed for at vælge dig selv på listen

Hvem har adgang?
Alle medlemmer af korpset har adgang til Medlemsservice, men der er forskel på hvad man har adgang til
og hvilke rettigheder man har.
Er du medlem men ikke har leder- eller bestyrelses funktioner, har du kun adgang til Min side og starter
direkte på denne. Se beskrivelse af Min side nedenfor
Har du en leder- eller bestyrelsesfunktion starter du på dit Medlemsservice ”skrivebord” hvor du får vist din
Indbakke (se beskrivelse under Topmenu punkt Beskeder)
Vil du fra Beskeder siden videre til Min side, skal du klikke på topmenu punktet Hjemmeside
Her kan du også se systemets topmenu:
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På Hjemmesiden har du mulighed for at vælge Min side (oplysningerne om dig selv), Medlemmer (de
medlemmer du har adgang til at se hvis du er medlemsansvarlig) og Medlemsservice (hvor du får adgang til
alle de punkter i Medlemsservice som din funktion giver dig rettigheder til). Endelig kan du vælge at logge
ud.

Min side
Er dine stamoplysninger. Hvis du ikke har en funktion der kræver børneattest, kan du selv ændre
oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. samt uploade foto.
Har du en funktion der kræver børneattest kan du ikke selv ændre navn og fødselsdato.

Redigere oplysninger
Klik på den grønne Rediger knap. En ny side åbnes og du redigerer ved blot at ændre den tekst der står der i
forvejen eller ved at udfylde eventuelt manglende felter.

Indsætte eller udskifte foto
Du kan indsætte et foto du allerede har på din egen PC. Klik på mappesymbolet
Nu åbnes en dialogboks der gør det muligt at vælge
et billede på din PC. Marker det valgte og klik på Åbn,
hvorefter det valgte foto er indsat.
Slut med at klikke på Gem
Foto gerne størrelse 1024x1024px
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Medlemsservice og Medlemmer
Er du medlemsansvarlig kan du også vælge menupunkterne Medlemmer og Medlemsservice. Læs
nærmere om disse nedenfor (er du ikke medlemsansvarlig får du ikke de menupunkter vist)

Medlemsservice
Er du medlemsansvarlig kommer du direkte til dit ”skrivebord” i Medlemsservice fra Login. Der møder du
denne topmenu. Punkterne beskrives nedenfor

Topmenu punkt: Beskeder

Indbakke, Til mig og To-do
Du starter altid på Indbakke siden. Siden viser din indbakke hvor der vil stå meddelelser til dig, fx at der
sket en ændring på et medlem som du er medlemsansvarlig for

Du kan markere en meddelelse som du skal gøre mere ved med et ”To-do” ved klik på stjernen
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Meddelelsen vil derefter optræde på To-do siden og du vil se at der i sidemenuen står et tal der viser
hvormange meddelelser du har på din To-do liste

Arkiverede
Arkiverede indeholder alle der er indgået i Indbakken, de medlemmer du har oprettet, emails til disse mv.
samt ændringer på de medlemmer du står som følger af (typisk medlemmerne af den enhed du er leder for

Diskussionsgrupper
Der oprettes automatisk en leder og en bestyrelses liste for hver medlemsbærende enhed som personer
med leder hhv. bestyrelsesfunktion automatisk til og frameldes.
Ud over de automatisk oprettede kan der for medlemsbærende enheder oprettes diskussionsgrupper
tilknyttet enheden. På disse kan der påsættes et filter. Dette filter skal tidligere være oprettet under en
funktionsoversigt (eller anvend et af de predefinerede).
Det vil så automatisk tilmelde alle personer, der opfylder dette filter. Og fremadrettet tilmelde nye
personer, der måtte få en af disse funktioner, samt afmelde når funktionen ikke længere oppebæres. Altså
en dynamisk mail gruppe for f.eks tropsledere i divisionen

Mine medlemmer
Under punktet Mine medlemmer kan du se de enheder du har medlemsrettigheder over. Dette er en nem
og overskuelig genvej til at vælge lige netop den enhed man ønsker at se en medlemsliste over.
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Topmenu punkt: Medlemmer

Standardvisningen er medlemsoversigt over de medlemmer du er medlemsansvarlig for
Du kan vælge mellem Liste visning, Kanban visning og Formular visning (enkelt medlem)

ved at klikke på en af de tre knapper lige under søgefeltet

Liste visning
Listevisning har en skematisk oversigt over dine medlemmer. Du kan vælge at se nærmere på et medlem
blot ved at klikke på navnet
Kanban visning
I kanban visning ses et ”visitkort” for hvert medlem. Har du lagt fotos ind vil du se dem i denne visning
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Søgefeltet
Har du mange medlemmer kan du hurtig søge et bestemt medlem i søgefeltet

Standardvisningen er Aktiv, dvs. at du kun søger blandt aktive medlemmer. Vil du have alle med klikker du
blot på krydset til højre for Aktiv
Når du begynder at skrive i søgefeltet viser en dialogboks de valgmuligheder du har for at vælge om du
søger på et navn, medlemsnummer, vej, e-mail osv. Du kan bruge _ tegnet som ”wildcard”. Brug et _ for
hvert bogstav

Advanceret søgning
Har du mange medlemmer og behov for en mere afgrænset søgning kan du klikke på den lille nedadvente
trekant i højre side af søgefeltet . Dermed åbnes muligheder for en mere specifik søgning

Et andet nyttigt trick hvis du har mange medlemmer: Oversigten viser som standard max. 80 medlemmer,
men vil man fx udskrive mere end 80 medlemmer i et Excel ark er man nødt til at ændre antallet. Dette
gøres ved at markere antallet ”1-80”

Derved åbnes en boks hvor du kan skrive det ønskede antal i eller – ved et klikke på dropdown knappenvælge en af de foruddefinerede antal eller ”ubegrænset”

Ved klik på hhv. PDF eller Excel udskrives oversigten i det valgte format
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Åbning af en enkelt medlem
Du åbner det enkelte medlems stamkort blot ved klikke på navnet

På første fane ses medlemmets standard data: navn, medlemstilknytning, medlemsnummer, køn,
fødselsdato, alder (beregnes), e-mail, telefonnumre, adresse, kommune og sogn.
Midt i billedet ser du faner for Skole, Profil, Kontingent, Børneattester, Pårørende, Medlemskaber og
Funktioner

Skole
Her finder du naturligvis oplysninger om barnets skole og klasse. Klassetrinen opdateres automatisk hvert
år

Profil
Her finder du oplysninger om Spejdernavn, Sygdomme (allergier og kroniske sygdomme), Handicap, Give
en hånd med (primært relevant i forhold til pårørende), Andre oplysninger og Fototilladelse
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Kontingent
Behandles i Regsnkabsvejledningens afsnit om kontingent. Fanen vises kun hvis gruppen har aktiveret
Medlemsservices kontingentmodul

Børneattester
Viser godkendte børneattester

Pårørende
Viser medlemmens pårørende og deres relation til medlemmet. Du kan markere hvem der er Primær
kontakt og hvem der skal betale barnets kontingent. Den der står anført som Betaler vil få tilsendt
opkrævninger fra gruppen (beskrevet under kontingent i Regnskabsvejledningen)

Medlemskaber
Her kan man se, hvilke medlemskaber medlemmet har eller har haft, hvornår de er startet, sat inaktive og
afsluttet. Man har også mulighed for at afslutte medlemskaber.
Vær opmærksom på, at flere funktioner, f.eks. Divisionschef, Gruppeleder, Enhedsleder mfl. kræver at
medlemmet har et aktivt medlemskab.
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Ved klik på dette ikon åbnes dialogboksen Afslut medlemskab. Udfyld Inaktiv-datoen og klik på Afslut
medlemskab. Udmeldelsesdatoen udfyldes automatisk og kan kun ændres af Korpskontoret.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at angive en dato tidligere end dagen før dags dato, men man
kan godt sætte en dato i fremtiden.
Vær også opmærksom på, at datoerne er inklusive, dvs. hvis et medlem har en Inaktiv-dato sat til den
20/01/2016, så er medlemmet stadig aktivt denne dag.
Funktioner
Det sidste faneblad viser medlemmets funktioner. Det kan fx vise medlemstilknytning til troppen og det kan
fx vise at man er enhedsleder i troppen
Der er der to faner. En der hedder Aktiv og en der hedder Alle. Aktiv viser de aktuelle funktioner, vælger du
Alle vil du i de fleste tilfælde have tidligere funktioner vedkommende har haft
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Andre handlinger
I toppen af stamkortet ses en række knapper

Rediger
Her kan du redigere alle stamdata.
Har medlemmet en børneattest kan man ikke ændre navn og fødselsdato. Disse felter vil da være låst mod
redigering.

Her går fanerne Skole, Profil, Kontingent, Børneattester, Medlemsskaber og Funktioner igen. Se
beskrivelse af disse ovenfor i afsnittet om at åbne et enkelt medlem.
Børneattesterne vil kun kunne ændres af Korpskontoret.

Loggen (historik)
I bunden af skærmbilledet kan du se loggen. Her logges alle handlinger på det aktuelle medlem
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Følgere
Det er muligt både at angive sig selv og at invitere andre (der også står i Medlemsservice) som følger af en
enkelt person.
Følgeren vil da modtage besked når der foretages ændringer udført af andre end dig fx medlemmet selv.
Normalt vil enhedsledere automatisk være sat til at følge hele deres enhed (se afsnit om gruppens
stamkort)

Opret
Her kan du oprette et nyt medlem

Felterne udfyldes. Dog har enkelte felter en hjælpefunktion:
Medlemstilknytning vil være forudfyldt (men kan vælges på dropdown liste hvis du har ret til at oprette i
flere grupper/enheder)
Dernæst vælges hvor medlemmet skal starte med Starter i enhed
Fødselsdato åbner en kalender hvor du markerer den rigtige dato
Vej viser mulige danske vejnavne og husnumre efterhånden som du skriver. Systemet sætter selv
husnummeret det rigtige sted, udfylder Postnr, By, Kommune og Sogn
Klik på Gem når du har udfyldt de relevante felter.
Du har nu oprettet en person i Medlemsservice, men endnu ikke vist hvad der skal ske med denne person
Ovenover stamkortet kan du se hvilke muligheder du har:
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Indmeld
Vi har oprettet en person og vil nu indmelde vedkommende. Klik på Indmeld og du får nu en dialogboks
hvor du kan se hvilken enhed og underenhed medlemmet starter i, samt angive en Start-dato. Datofeltet er
på forhånd udfyldt med dags dato, men kan ændres efter behov
Fortsæt ved at klikke på Indmeld medlem

Du kan nu se stamkortet for dit ny-indmeldte medlem. Her har du nye muligheder for handlinger: Rediger
og Udmeld. Disse funktioner er beskrevet ovenfor i denne vejledning.
Knappen Opret giver dig mulighed for at oprette endnu et medlem.

Dubletter
Når du melder et nyt medlem ind kan det ske at du får en fejlmelding om at der er Mulig dublet.
I Medlemsservice er det sådan, at man får tildelt et medlemsnummer (der er et fortløbende nummer) og
dette medlemsnummer har man til evig tid. Det sikrer at den samme person kun optræder én gang i
systemet.
Dublet advarslen kan være udløst af to ting:
1. Du indtaster en ny person med oplysninger såsom email og mobilnummer der allerede findes på en
person i systemet, typisk en forældre til det barn du vil melde ind.
2. Personen findes i forvejen i Medlemsservice, men i en anden gruppe hvor du ikke kan se
vedkommendes data
Medlemsdata findes i forvejen i egen gruppe
Det har helt fra starten været et krav, at man i Medlemsservice skal kunne bruge sin email adresse som
brugernavn. Dette kræver naturligvis at der kun er 1 person der har den adresse. Medlemsservice har
derfor et filter der ikke bare advarer om at man melder en person ind med en email adresse der findes i
forvejen, systemet forhindrer det ovenikøbet.
Der er importeret en hel del hvor forældrenes email adresse og mobilnr står på barnets stamkort, prøver
du at melde et barn ind med disse data bliver du afvist.
Dette gælder også hvis systemet konstaterer at du registrerer et nyt medlem og det forældre med samme
email og mobil. Her er der jo også tale om en dublet
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I 90% af tilfældene kan man komme ud af dette blot ved at fjerne forældrenes email og mobilnr fra barnets
stamkort, men er der importeret søskende hvor forældrenes kontaktdata også står på, kan det blive
nødvendigt også at gå ind på disse børns stamkort og fjerne forældrenes email og mobilnr der.
Forældres email og mobilnr skal stå på forældrenes stamkort og kun der. Og der skal kun være eet stamkort
pr. forældre. Er der i det gamle system oprettet 1 pr forældre pr. barn, giver det anledning til en del
dubletter. Har du sådanne kan du med fordel samle børnene på et og samme stamkort for alle søskende og
inaktivere resten. Og for god ordens skyld fjerne email og mobilnr på dem du inaktiverer.

Medlemmet er i forvejen medlem af anden gruppe
Hvis medlemmet du forsøger at indmelde findes i forvejen i en anden gruppe, vil du vil du se et billede som
dette:

I dette eksempel ser Annemette ud til at være medlem af Nørresundby Spejderne og ikke af din egen
gruppe. Der står at Korpskontoret håndterer dubletterne. Det skyldes at du jo ikke selv har rettigheder til
at ændre et medlem af en anden gruppe, det håndteres af en central medarbejder der har flere rettigheder
i Medlemsservice.
Klik på Luk (X i øverste højre hjørne)
Du kan nu se medlemmet under Korpskontoranmodninger->Dublethåndtering. Det samme kan man på
kontoret hvor en medarbejder vil tage sig af det videre forløb (der så næppe sker lige her og nu, men
kommer ind i den rutine kontoret har med den slags sager)
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Flere muligheder
I toppen af skærmbilledet ser du midtfor to knapper der giver en dropdown menu:

Udskriv giver mulighed for at vælge udskrivning af:
Kontaktliste, Afkrydsningsliste og Stambog
Kontaktliste
Kontaktliste er, som navnet siger, en liste med dine medlemmer og de kontakter (pårørende) der anført i
systemet. Det kan fx se sådan ud:

Afkrydsningsliste
Denne liste er beregnet til fx at afkrydse fremmødte ved et arrangement. Hvad kolonnerne skal stå for er
op til dig. Det er kun et print af navnene og der skal intet retur i systemet

Stambog
Stambog er en udskrift af oplysninger på medlemmets stamkort. Der dannes en side pr. medlem der er
markeret på oversigten
Flere
Menuen Flere giver mulighed for følgende handlinger: Vis log og Udmeld.
Vis log bruges kun af udviklere mv. så se bort fra den
Med Udmeld kan du markere flere medlemmer og samlet udmelde disse.
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Udmeld
Du udmelder medlemmet ved at klikke på Udmeld hvorefter du får en dialogboks hvor du kan angive Slutdato. Datofeltet er standard udfyldt med dags dato men den kan du ændre efter behov. Slut processen ved
at klikke på Udmeld.

Når du har klikket på Udmeld får du lejlighed til at sende en e-mail til barnet og dets pårørende

Knappen Nye
Knappen Nye giver dig mulighed for at fortryde at du har indmeldt et nyt medlem. Ved klik på knappen Nye
åbnes en dialogboks hvor du kan bekræfte at det aktuelle medlems status føres tilbage til status som
ubehandlet indmeldelse
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Knappen Venteliste
Knappen Venteliste giver dig mulighed for at sætte dit nyoprettede medlem på ventelisten. Ved klik på
knappen Venteliste åbnes en dialogboks hvor du kan bekræfte at det aktuelle medlem flyttes til
ventelisten.

Tildeling af funktioner
På stambladet for den person du vil tildele en funktion klikker du på fanen Funktioner

Klik dernæst på knappen Ny funktion
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Klik nu på dropdown knappen i feltet Funktion

Du får nu en dropdown liste hvor du kan vælge den funktion den pågældende person skal have. Dette kan
være både en lederfunktion som fx gruppeleder eller en funktion i forhold til Medlemsservice såsom
Medlemsansvarlig
Du kan tildele den samme person flere funktioner
Slut af ved at klikke på Opret funktion knappen

Nogle funktioner kræver at personen har en børneattest. Hvis lederen ikke i forvejen har en sådan vil du få
en meddelelse om det

Børneattester
Når du tildeler en ny funktion der kræver børneattest vil systemet give dig besked om behovet for
indhentning.

Notifikationen ser således ud:
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Det vil herefter fremgå af oversigten af menuen i venstre side at der er medlemmer der mangler
børneattest.

Ved at klikke på Børneattester får du vist oversigten over medlemmer der skal have børneattest samt
medlemmer der er indhentet på.
I dette eksempel vil Ingers attest stå med status ”Kladde” da indhentning ikke er påbegyndt.

For at påbegynde indhentningen af Ingers børneattest, klikker du på Ingers navn, så oversigten for Ingers
børneattest åbnes.
Herefter klikker du på Rediger.
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Indtast de sidste fire cifre i CPR-nummeret og klik herefter på Send til korpskontoret.

Status skifter herefter til ”Sendt til korpskontoret” i oversigten samt i historikken for indhentningen.

Korpskontoret håndterer herefter indsendelsen til Politiet, hvorefter bestillingen bliver opdateret. Du vil
altså altid kunne følge med i, hvor i forløbet børneattesten er.

Når Korpskontoret har bedt Politiet om at indhente børneattesten, vil Inger modtager digital post fra
Rigspolitiet. Fra den dag hun modtager anmodningen i sin E-boks har hun 14 dage til at logge ind med
NemId og give samtykke til indhentningen. Hvis tidsfristen overskrides afviser Politiet forespørgslen og
børneattesten skal indhentes på ny. Overskrides tidsfristen vil statussen på børneattesten skrifte status til
”Foresp. udløbet”.
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Når der er givet samtykke og børneattesten er modtaget af Korpskontoret, ændres status til ”Godkendt”

Nu optræder Inger med godkendt børneattest i oversigten, ligesom børneattesten vil fremgå af Ingers
stamblad.

De sidste 4 cifre vil blive fjernet af systemet, når børneattesten er på plads.

Medlemmer sidemenu
Når du er i området Medlemmer i topmenuen ser du en sidemenu i venstre side

Medlemmer ses beskrevet ovenfor i denne vejledning
Ny viser en oversigt over de medlemmer der stadig er ubehandlede (dvs. ikke indmeldt eller opført på
venteliste)
Venteliste viser de ”aspiranter” der står på venteliste. Herfra kan de indmeldes når det bliver aktuelt
Oprykninger (overflytning af medlemmer fra en enhed til en anden) starter med at man opretter et
“Opryknings objekt” med oplysninger om hvilke enheder der rykkes imellem, samt en planlagt dato for
oprykningen. Til dette objekt kan så knyttes de medlemmer der skal rykkes op. Dermed har man en
planlægningsliste i gruppen, og fra denne kan der udsendes e-mails til de pågældende medlemmer,
udskrives og eksporteres lister m.m. Og når oprykningen skal foregå flyttes alle medlemmer ved tryk på en
knap. Dette afslutter alle medlemmers funktioner i “fra enheden” og tildeler “Medlemstilknytning” i
til-enheden.
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Klikker du på knappen Vis Liste får du vist en liste der giver der flere handle muligheder. Markerer du
enkelte eller alle på listen får du en Funktioner knap øverst. Den giver dig bl.a. mulighed for at sende mails
til de udvalgte (eller til de udvalgte og deres pårørende)
Slut med at klikke på Gennemfør oprykningen

Medlemskaber viser en liste over alle dine medlemmer med angivelse af hvilket medlemskab de har og
hvornår det er startet
Ved klik på PDF eller Excel i øverste højre hjørne kan du eksportere listen.
Ved klik på Opret kan du oprette nyt medlem
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Funktioner viser en oversigt over alle dine medlemmer med deres funktioner og start-dato for funktionen.
Har et medlem flere funktioner vises der en linje for hver funktion

Børneattester viser status for alle indsendte børneattester

Ændringsanmodninger viser en oversigt over de ændringer du har bedt Korpskontoret udføre. Fx ændring
af navn på en leder.

Dublet-håndtering viser en oversigt over de dubletter der er fundet. Dem skal Korpskontoret håndtere
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Konfiguration
På gruppeniveau er der kun 1 punkt under konfiguration nemlig E-mail skabeloner
Fra alle oversigter over medlemmer kan et eller flere medlemmer markeres og i Flere menuen kan Masse
udsendelse vælges, og en mail kan skrives med udgangspunkt i en skabelon. Se nærmere beskrivelse af
dette senere i denne vejledning
Under punktet E-mail skabeloner kan du se de skabeloner Medlemsservice stiller til rådighed samt dem du
selv har gemt.
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Topmenu punkt: Enheder
Første oversigt viser alle de organisatoriske niveauer du har adgang til, samt hvilke type det er (fx gruppe
eller patrulje)
Som det fremgår af sidemenuen kan du både vise enheder som du ser det her, eller i en ”træ” struktur

Stamkort for et organisatorisk niveau
Adgang til oplysningerne for det enkelte organisatoriske niveau får man ved at klikke sig frem til det
ønskede element på oversigten.
Oversigten viser
1. Overordnet niveau. Alle enheder har tilknyttet et overordnet niveau. Det overordnede niveau for
fx en gruppe er Divisionen
2. Organisatorisk niveau fx Gruppe eller Enhed.
3. Aktiv viser om den er aktiv eller inaktiv
4. Hjemmeside angiver enhedens hjemmeside
5. E-mail angiver en evt. e-mail adresse til enheden
6. Telefon angiver et evt. telefonnummer til enheden
7. Enhedsmedlemmer angiver hvor mange medlemmer enheden har
8. Medlemmer er en knap. Ved klik på den vises medlemsoversigten (se beskrivelse af den andetsteds
i denne vejledning)
9. Funktioner er en knap. Ved klik på den vises de funktioner medlemmerne af denne enhed har (se
beskrivelse af den andetsteds i denne vejledning)
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10.
11.
12.
13.

Ledere er en knap. Ved klik på den vises skematisk oversigt over lederne i denne enhed
Enhedsleder og –assistenter vises her
Faneblad Adresse viser enhedens adresse (arves her fra Gruppens tilsvarende fane)
Faneblad Medlems- og mødeinfo viser Start-alder og Slut-alder for medlemmer i denne enhed,
Mødedag, Mødefrekvens, Møde starttid samt Møde sluttid
14. Kommentarer kan vise forskellige noter om pågældende enhed
15. Importer bruges ikke pt.
Rediger giver mulighed for at redigere alle felter på enhedens stamkort og faner
Opret underenhed. Ved klik på denne åbnes en tom enhed så der kan oprettes en underenhed

Følgere - Notifikationer
Ved at følge “Medlemsopdatering” på en organisatorisk enhed vil man blive notificeret om ændringer til
medlemmernes stamdata: Navn, adresse, telefon, e-mail og statusskifte). Disse ændringer logges også til
“historikken” under medlemmet. Enhedsledere er automatisk følgere af deres enhed
Du finder Følgere i højre side i bunden af enhedens stamkort
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Som du kan se, kan du markere forskelligt du ønsker at få notifikationer på. Ønsker du at få en meddelelse
om at der er sket ændringer på stamkortet for et af medlemmerne i din enhed skal du sætte flueben i
Medlemsdata opdateret

Oprettelse af underenhed
I toppen af oversigten finder du knappen Opret underenhed. Et klik på denne opretter et nyt blankt
stamkort

Det nye kort er dog forudfyldt med navnet på den overordnede enhed, i dette tilfælde en gruppe

Start med at vælge det organisatoriske niveau i dropdown menuen.
Udfyld derefter de relevante felter. På samme måde som med oprettelse af medlem, er det nok at vælge
vej og husnr fra dropdown listen, så udfylder systemet selv resterende adressefelter.
Har du valgt enhedstype Enhed får du vist en fane mere: Medlems- og mødeinfo
Se beskrivelse af de enkelte felter på enheds stamkortet tidligere i denne vejledning
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Når du er færdig klik på den røde Gem knap i øverste venstre hjørne.
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Top menu punkt: Rapportering
Vælger du punktet Rapportering i topmenuen får du følgende skærmbillede:

Som du kan se er dit personlige Mit kontrolpanel tomt første gang du går ind. Det vil først få indhold når du
gemmer rapporter. Se beskrivelse af Opret Eksport nedenfor.

Statistik
Medlemsservice leveres fra starten med nogle allerede udarbejdede statistik skabeloner, pt. Alder og køn
samt Kvartalsstatistik
Alder og køn
Viser en statistik over medlemstallet fordelt på alder og køn

I det overliggende panel kan man vælge forskellige visninger (1). Prøv selv
Statistikken vises her som et træ med overordnet enhed og total. (2)
Du kan (3) også vælge Gem nuværende filter, vælge Avanceret søgning og Tilføj til kontrolpanel
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Lister
Det er muligt selv at udarbejde lister, men det kan opleves ret ”nørdet”. Heldigvis findes der en mulighed
for at bruge skabeloner altså foruddefinerede eksporter, udarbejdet centralt eller af jer selv.

Opret eksport
Sådan opretter du din egen eksport. Når du har en medlemsoversigt frem, marker da dem (evt. alle ved at
sætte flueben i firkanten ved siden af Medlemsnummer i overskrifts linien). Så dukker den lille knap Flere
op over oversigten. Den åbner en dropdown menu og her kan du vælge Opret eksport.

Du får nu en boks hvor du på en liste kan vælge hvilke data du vil have med på din liste. Alle datafelter i
databasen har en overskrift (et navn) og det dem du kan vælge. Inde i systemet har de et engelsk navn men
de mest gængse er oversat
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Du markerer det feltnavn du vil have med i din liste på oversigten til venstre og klikker på Tilføj hvorefter du
vil se feltnavnet stå i kassen til højre. Hvor der er en trekant til venstre for navnet kan du åbne og se flere
feltnavne. Du kan ikke vælge de navne der er trekant ved, de er kun overskrift for de felter du ser ved at
åbne
Når du har fundet de felter du vil have med på din liste kan du vælge om du vil have denne ud i Excel
format eller CSV (kommasepareret) og du kan gemme din skabelon ved at klikke på Gem listen med felter
Hvis du klikker på  i boksen under Gemte feltlister kan du se de lister der er gemt tidligere

Markerer du en af disse vises de felter den indeholder i ruden nedenfor

Du kan så genbruge disse i en ny liste og tilføje flere felter fra oversigten til venstre (eller slette et eller
flere)
Markerer du et feltnavn og klikker på piletasterne til højre kan du flytte det markerede felt op eller ned i
rækkefølgen
Vil du kunne bruge den tilrettede liste igen skal du gemme den med et nyt navn

Eksportér
Sådan finder du foruddefinerede eksporter: Når du har en medlemsoversigt frem, marker da dem (evt. alle
ved at sætte flueben i firkanten ved siden af Medlemsnummer i overskrifts linien). Så dukker den lille knap
Flere op over oversigten. Den åbner en dropdown menu og her kan du vælge Eksportér
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Der finder du skabeloner til lister der tidligere er dannet, enten af jer selv eller fra centralt hold.
I feltet Export format kan du vælge mellem Excel, CSV og PDF format for udskriften
Start dannelsen af listen ved klik på Eksportér
Udskriften er en kopi af data og ændrer ikke noget ved data i systemet

Udsendelse af e-mails
Medlemsservice giver dig mulighed for at masseudsende e-mails til dine medlemmer og til deres pårørende
Når du har en medlemsoversigt fremme, marker da dem der skal modtage e-mailen (evt. alle ved at sætte
flueben i firkanten ved siden af Medlemsnummer i overskrifts linien). Så dukker den lille knap Flere op over
oversigten. Den åbner en dropdown menu og her kan du vælge Masseudskriv mail (Medlem) og
Masseudskriv (Medlem & pårørende)

Ved klik på menupunktet får du mulighed for at tilpasse og afsende e-mail til de personer du har markeret.
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Proceduren er den samme i det ene tilfælde er det kun medlemmet der modtager mailen, i det andet er
det både medlem og pårørende
E-mail tjenesten benytter skabeloner som den der her er vist.
Den kryptiske ${object.firstname} er en kode der sætter medlemmets fornavn ind efter ”Hej”
I feltet Brug skabelon er der i funktionen Masseudskriv mail (Medlem) standard valgt ”Mail to Member”.
Klikker du på dropdown knappen får du mulighed for at vælge en anden skabelon.
Du kan også vælge at tilpasse den aktuelle skabelon og gemme den ved klik på Gem som ny skabelon
Ligesom i andre mailsystemer kan du redigere teksten med fx fed skrift, indsætte hyperlink mm. Du kan
også vedhæfte filer.
Når mailen er sendt vil du efterfølgende kunne se den i loggen på stamkortet på de medlemmer mailen er
sendt til.
Afsender(Fra) vil standard være den der er logget på og dermed formodentlig den der skriver mailen, men
du kan ændre afsender ved simpelthen at slette dine egne data og indsætte andre.
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Bekræft medlemstal
Bekræft medlemstal bruges når man en gang om året skal bekræfte gruppens medlemstal i forhold til
korpset. Korpset bruger tallet i forbindelse med sin indberetning af medlemstallet til DUF (Dansk Ungdoms
Fællesråd). DUF står for tildelingen af tipsmidler og derfor er det vigtigt at tallet er korrekt.
Korpskontoret opretter hvert år en bekræftelse. Du åbner det aktuelle år ved at klikke på linjen. Derefter
følger du vejledningen:
1. Kontrollér at listen indeholder alle aktive medlemmer, der har deres primære medlemskab i den
aktuelle enhed OG medlemmer, der er udmeldt i bekræftelsesåret. Kontrollér også at
fødselsdatoerne er korrekte.
For rette oplysningerne, skal du redigere medlemmets oplysninger som normalt og derfor klikke på
"Opdatér" knappen ovenfor.
2. Markér alle medlemmer, der har betalt individuelt kontingent på mindst 75 kr.
Hvis dette er de fleste medlemmer, kan du starte med at klikke "Vælg alle" og derefter fjerne
bekræftelser på medlemmer, der ikke opfylder betingelserne
3. Klik "Bekræft" for at afslutte bekræftelsen, når listen er korrekt.
”Alder” er den 21.12 i bekræftelses året
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Vejledning til SMS tjenesten
Forberedelse
Den person der står som afsender skal havde rettigheden SMS afsendelse. Denne rettighed skal af korpset
være tilknyttet funktionen, fx tropsleder.
Desuden skal den økonomiansvarlige angive hvor stort et beløb der må benyttes. For at kunne gøre det skal
den pågældende have funktionen SMS enhedsadministrator (det styrer korpset)
Det beløb der skal kunne sendes SMS for indsættes således: Gå ind på gruppens stamkort, Klik på Rediger
knappen, vælg Økonomi fanen. Her kan du angive det maksimale månedlige beløb der kan/må bruges til
SMS

Udvælge modtagere af SMS
Vælg en medlemsoversigt hvor dine modtagere står, fx hele gruppen eller blot troppen. Marker alle eller
blot udvalgte. Nu får du den lille Flere menu over oversigten. På den kan du vælge Send SMS

Du kan gøre det samme når du står på et medlemsstamkort
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Udarbejde SMS
Klik på Send SMS i Flere menuen og en ny boks åbnes.
Øverst står anført hvem der betaler og restbeløbet der kan sendes SMS for (længere nede på siden kan du
se at en SMS koster 0,25 kroner). Det viste beløb er beløbet før du sender den sms du er i gang med at
oprette.
Afsenderen står standard til SMSservice. Det er den afsender modtageren ser. Ønsker du en anden tekst
kan du skrive den i stedet (max. 10 tegn). Ønsker du at vise dit eget nummer kan du vælge dette i feltet
Bekræftede afsendernumre. Er det første gang skal nummeret bekræftes, se forklaringen på dette
nedenfor.
Din besked skriver du i SMS tekst feltet.
Ønsker du at medtage de pårørende markerer du dette og vil straks se de pårørende i feltet over
modtagere.
Du vil se at alle numre bliver ”renset” så de står med ”+45” som systemet arbejder. Dette ændrer ikke
noget på de pågældendes stamkort.
Når du er klar klikker du på Send SMS knappen. Derefter bliver du bedt om at bekræfte afsendelsen,
hvorefter din SMS sendes. Der kan godt gå nogle minutter inden den er fremme hos modtageren.
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Bekræfte afsendernumre
Skriver du det nummer der skal stå som afsender i Afsender feltet i stedet for teksten, bliver du første gang
bedt om at bekræfte nummeret (hvis nummeret allerede er bekræftet kan det vælges i feltet Bekræftede
afsendernumre)
Som du kan se, bliver der sendt en bekræftelses SMS. I den SMS står der en kode du skal taste før dit
nummer er bekræftet.
Derefter huskes nummeret og kan vælges fra dropdown liste i feltet Bekræftede afsendernumre
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Bilag 1 Ord og begreber i Spejdernes Medlemsservice
Her kan du læse om en række begreber, som anvendes i Spejdernes Medlemsservice:

Organisering
Spejdernes Medlemsservice bygger altså på et organisatorisk netværk, som afspejler korpsets organisation.
Det betyder, at vi har en række forskellige niveauer, som også fremgår af tabellen nedenfor. Denne
opdeling gør også, at det er muligt for f.eks. grupperne selv, at definere deres interne struktur og inddele i
enheder, patruljer, arbejdsgrupper, mm.
Nogle af organisatoriske niveauer er det der kaldes ”Medlemsbærende”. Det vil sige, at det er muligt at
tilknytte medlemmer til disse niveauer.
Medlemmerne tilknyttes herefter så til de niveauer, hvor de fungerer.
Eksempel:
Baden Powell Gruppe har 6 underniveauer - Enheder:
 Familiespejd
 Mikroer
 Minier
 Juniorer
 Troppen
 Seniorspejdere

Malene er en del af Mikro-enheden i Holmen gruppe og tilknyttes derfor til enheden ”Mikroer i Baden
Powell Gruppe”.
Organisatoriske niveauer i Medlemsservice for Det Danske Spejderkorps
Enhedstype

Medlemsbærende

Korps

Ja

Juridisk
enhed
Ja

Topenhed
Ja

Tilladte underenheder

Division

Ja

Ja

Nej

Gruppe

Ja

Ja

Nej

Patrulje

Nej

Nej

Nej

Ingen

Udvalg

Nej

Nej

Nej

Udvalg, Ledelse, Eksternt Udvalg,
Ejendom, Spejdercenter,
Arrangement, Arbejdsgruppe

Afdeling

Nej

Nej

Nej

Udvalg, Patrulje

Ledelse

Nej

Nej

Nej

Ingen

Eksternt
Udvalg
Ejendom

Nej

Nej

Nej

Ingen

Nej

Nej

Nej

Ejendom

Division, Udvalg, Eksternt Udvalg,
Ejendom
Gruppe, Afdeling, Udvalg, Patrulje,
Ledelse, Eksternt Udvalg,
Ejendom, Arrangement,
Arbejdsgruppe
Afdeling, Udvalg, Patrulje, Ledelse,
Eksternt Udvalg, Ejendom,
Arrangement, Arbejdsgruppe
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Spejdercenter

Ja

Ja

Nej

Patrulje, Arbejdsgruppe

Arrangement

Ja

Ja

Nej

Patrulje, Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Nej

Nej

Nej

Patrulje, Eksternt Udvalg,
Ejendom, Arbejdsgruppe

Forum

Nej

Nej

Nej

Ingen

Medlemskaber
Alle medlemmer hos Det Danske Spejderkorps kendetegnes ved at have et Korps Medlemskab.
Et Korps medlemskab betyder, at medlemmet har en tilknytning til et medlemsbærende organisatorisk
niveau, f.eks. en Division eller en Gruppe, og derigennem betaler korpskontingent. Det er også dette
medlemskab vi kigger på, når vi opgør antallet af medlemmer.
Et medlem må kun have 1 aktivt korps medlemskab, dvs. kun ét sted hvor medlemmet tæller med.
Derudover kan man godt have tilknytninger til andre grupper eller Divisioner.
Eksempel:
Maria er Enhedsleder i Holmen Gruppe og har sit Korpsmedlemskab i Holmen Gruppe. Det vil sige, at hun
betaler korpskontingent gennem Holmen Gruppe. Maria er en engageret pige og er desuden Divisionschef i
Ole Rømer Division, og har derfor en funktion i Ole Rømer Division, men da hendes Korpsmedlemskab er i
Holmen Gruppe, betales der ikke korpskontingent for Maria i Ole Rømer Division.

Funktioner
Spejdernes Medlemsservice arbejder med funktioner, som er de funktioner, medlemmerne har i enheden.
F.eks. funktionen bestyrelsesformand, gruppeleder, afdelingsleder, og tilsvarende. Hertil kommer at der nu
optræder nogle nye funktioner, der styrer rettighederne i Spejdernes Medlemsservice. En række funktioner
kræver medlemskab af korpset, og for nye lederes vedkommende et forudgående tjek i Kriminalregisteret
inden de – som nu – oprettes i Spejdernes Medlemsservice af korpskontoret.

Rettigheder
Der er tillagt personer med særlige funktioner rettigheder til at foretage bestemte handlinger i Spejdernes
Medlemsservice, som f.eks. at oprette og udmelde medlemmer eller føre regnskabet. Nogle rettigheder
gives automatisk. F.eks. vil en gruppeleder altid være medlemsansvarlig, og en Kasserer vil altid være både
medlemsansvarlig og økonomiansvarlig. Den medlemsansvarlige kan også give disse rettigheder
(funktioner) til andre personer i enheden.

Handlinger
Handlinger er fællesbegreb for en række opgaver, der kan udføres i Spejdernes Medlemsservice.
Eksempelvis er det at indmelde et nyt medlem en handling, hvor Spejdernes Medlemsservice fører dig
igennem de forskellige trin, der skal til for at det nye medlem af korpset er godt og hensigtsmæssigt
registreret i korpset. Er der tale om en ny leder skal lederfunktionen dog gives af korpskontoret.
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Bilag 2 Digital indmeldelses blanket
Spejdernes Medlemsservice tilbyder også en digital tilmeldingsblanket. Den udfyldes på PC eller mobil
enhed og data overføres straks til den pågældende modtager
Med et link eller en såkaldt iframe, kan den let tilføjes ens egen hjemmeside. Du finder din iframe-kode ved
at gå ind på gruppens stamkort og fra dropdown-menuen ”Flere” vælger du punktet ”Vis web-links”

Kopier et af linkene og indsæt på jeres egen hjemmeside.
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Eksempel på den elektroniske indmeldelsesblanket:

Indmeld i Baden Powell Gruppe

Når der er klikket på Indmeld vil den medlemsansvarlige kunne se indmeldelsen på oversigten Nye
(se ovenstående vejlednings afsnit om Medlemmer sidemenu)
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