Modulblad: Kommuner

Systemet er gratis for kommunen og
alle typer af foreninger er finansieret
af kontingent-/ydelsesopkrævningen
hos medlemmet. Det betyder, at foreningerne også vil kunne tage det
i brug uden omkostninger fremover.

Foreningsadministration
til kommuner
WinKAS A/S har i mere end tyve år arbejdet med administration i foreninger og organisationer af alle
typer. Gennem vores arbejde, har vi oparbejdet en stor know how i området, og via denne viden har vi
udviklet en total foreningsadministrationsløsning til kommunerne.
Vores løsning bruges allerede af rigtig mange af landets kommuner. Løsningen indeholder en lang række
funktioner, der letter administrationen i alle kommunernes former for samspil med foreningsverdenen. Samtidig
tilgodeser løsningen også foreningernes og borgernes behov i samarbejdet med kommunernes administrative
medarbejdere, faciliteter og økonomiske ønsker.
En total foreningsadministrationsløsning til kommunerne består af mange moduler. Alle modulerne kan anvendes
selvstændigt.

Hos WinKAS kan vi hjælpe dig med både IT-løsningen og den hardware du skal bruge. En færdig totalløsning, hvor vi tager ansvaret,
og du kan være sikker på, at alt fungerer. Fra konfiguration, levering af PC´ere, printere, terminaler, installation og klar til drift.

Modulblad: Kommuner

Se rækken af moduler og funktioner
Lokalebooking
Kommunen skal have overblikket over en lang række lokale- og aktivitetsbookinger. WinKAS tager ansvaret for booking i både skoler, haller,
administrative bygninger, rekreative områder og meget mere. Systemet kan også håndtere faciliteter som sæsonbookinger og fakturaer
– som evt. kan integreres i kommunens faktureringssystem.

Tilskud og ansøgning
Alle data om det lokale foreningsliv er registreret i WinKAS, og derfor samler systemet let alle foreningers ansøgninger og tilsagn om
tilskud. Systemet benyttes også til at administrere udbetalinger inklusive automatiseret udbetalingsnota direkte ind til økonomiafdelingen
ERP-system – en på samme tid enkel og meget tidsbesparende funktion.

Foreningsportal
Foreningsportalen er det samlede udstillingsvindue ud imod borgerne, hvor kommunen kan vise alle de lokale foreningstilbud frem.
Borgerne kan finde alle relevante oplysninger, og samtidig kan foreningerne fortælle om deres aktiviteter til et motiveret publikum.
Der er endvidere mulighed for, at foreninger udbyder overskydende lokaletimer til de øvrige foreninger.

Events
Direkte adgang til booking af rekreative områder, haller og andre lokaler samt alle øvrige faciliteter, som foreningslivet har interesse i at benytte.
Med direkte fakturering som integreres i kommunens økonomisystem.

Regnskab
WinKAS er udviklet af fagfolk med solid baggrund i revision, så systemet indeholder en komplet ERP-løsning, som kan benyttes til alle
opgaver og konstruktioner inden for regnskabspraktik. WinKAS’ konsulenter stiller sig til rådighed for kasserernetværk ude i de enkelte
kommuner en gang i kvartalet. Dermed sikres en ensartet indrapportering på højt niveau overalt i landet.

API
WinKAS har fuld API integration. Dette værktøj tillader integration til alle de samarbejdspartnere, der ønskes. Der er bl.a. lavet
standardintegration til låsesystemer og serviceplatformen NemID, og i den nærmeste fremtid bliver der etableret samarbejde med
bl.a. Skoleintra og Ejendomscentre.

Opkrævning
Opkrævning af kontingent og lokaleleje foregår fuldautomatisk, og der er mulighed for at lade brugerne betale på flere forskellige måder;
enten via samarbejde med NETS, eller også opsættes online betaling med kreditkort eller mobilbetaling.

Online betjening
Alle registrerede foreninger i kommunen tilbydes WinKAS Air foreningssystem – et regnskabs- og administrationssystem, der også tillader
foreningerne at lave deres eget website i systemet. WinKAS Air er gratis at tage i brug for både kommunen og foreningerne. Foreningerne
betaler først, når de benytter systemet til at udsende opkrævning til medlemmerne. Online betjening er kompatibel med alle platforme.

SMS-service
Systemet registrerer alle oplysninger på foreninger, samarbejdspartnere, institutioner osv., og der er mulighed for at udsende både mail
og sms direkte til alle registrerede kontaktpersoner. Kontaktpersoner kan tildeles roller, så de udsendte meddelelser rammer med optimal
præcision. Den åbne database-struktur sikrer, at oplysningerne synkroniseres med andre WinKAS-løsninger i totalsystemet – f.eks. hos
de foreninger, der har valgt at tage imod en WinKAS-løsning.

Aktivitetsregistrering
Kommunen kan ved behov indhente aktivitetsregistreringer på både faktiske og ikke-faktiske aktiviteter i en forening (timetal pr.
tilskudsberettiget medlem). Trænere og instruktører kan registrere aktivteten direkte til foreningens system via en specialudviklet mobilapp,
og herfra kan de overføres automatisk til kommunen.

WinKAS A/S har siden 1995 været et aktivt jysk udviklingshus med både udvikling og kundesupport.
WinKAS A/S salgs- og konsulenttjenester fungerer som satellitfunktioner fordelt i forskellige regioner i
Danmark, så vi altid er tæt på vores kunder.

Bakkegårdsvej 2B
8240 Risskov
Danmark

Vi har størrelsen, som giver de nødvendige kompetencer og den rigtige leveringssikkerhed, men er
samtidig ikke for store til at udvikle individuelle løsninger.

Tlf.: 7020 6474
E-mail: salg@winkas.dk
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