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Velkommen til foreningens nye APP, i version 1.1.1. Vi vil naturligvis gerne have en
tilbagemelding, hvis du ser noget, som kunne mangle eller være bedre.
Her er nedenfor en trin for trin guide til, hvordan man kan downloade og komme ind i
vores nye app. Vi håber at denne kan være til hjælp for jer i processen med at
installere og integrere app’en med jeres normale brugerprofil i ”Medlemsweb”.
For at få det fulde udbytte af APP integrationen med vores medlemssystem er det
vigtigt at gennemføre installation af APP’en i overensstemmelse med denne vejledning.
Fordelene herved er i korthed, at:
 Vedligeholdelse af stamdata er let for dig i selve app’en – og foreningen har
altid de korrekte kontaktdata til kommunikation.
 Der er mulighed for at få udsendt SMS, push besked og e-mails til rette
persongruppe (fx medlemmer, bestyrelse, landsmødedeltagere og deltagere i
specifikke temadag etc.). Hvis man deltager i bestemte fora som fx bestyrelse,
vil man senere få indhold i APP’en, der er rettet bestemt til disse fora.
 Der bliver en NEM tilmelding til at deltage i foreningens aktiviteter og
indmeldelse i foreningen (Er på vej i en kommende opdatering).

Det første der vil ske er at du får en
invitation enten via email eller SMS.
Det er i sagens natur bedst at lave
oprettelsesproceduren fra den device,
hvor du vil have app’en installeret
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Når du har trykket på linket vil du
komme til denne side, hvor du skal
vælge om du er på en Android eller
Apple telefon/tablet.
App’en bliver ikke udviklet til andre
platforme.

Du skal derefter trykke på "open", som
vil tage dig til den valgte butik.

APP vejledning

Side 2

Version: 17-02-2018 18:04

Her skal du downloade app’en fra enten
Apples Appstore eller Google play.

Når du kommer ind i app’en vil du blive
spurgt, om du vil modtage
notifikationer.
Dette er op til dig, men med
notifikationer kan du være sikker på at
få det meste ud af app’en.
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Derefter er det vigtigt, at du går
tilbage til linket, der blev sendt til dig
og går til fortsættelse på trin 2.
Dette vil lede dig til at komme ind med
din egen brugerprofil
fra ”medlemsweb”.

Når du er kommet videre fra linket i
trin 2, skal du swipe i toppen af din
telefon. Det vil give dig en ny mulighed
for at komme ind i app’en.
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Herefter skal du trykke på "OPEN"
Derfra vil du gå direkte i app’en og
være logget ind med din egen bruger
uden brug af passwords etc.

Du er nu kommet ind i appen med din
egen bruger. Du kan tjekke det ved at
åbne kontrolpanelet øverst (hvor du
også kan indsætte et profilbillede.
De 9 hvide prikker/kvadrater i øverste
venstre hjørne er APP’ens hovedmenu.
Menuen dukker ligeledes op, når du
swiper over skærmen fra venstre kant
mod højre.
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