Modulblad: Organisationer & Forbund

Lokalformand i Landsorganisationen

WinKAS Air er et af de bedste
værktøjer til at binde organisationen
sammen med de lokale foreninger.
Fra medlemsadministration – til kommunikation og selvbetjening. Webbaseret, altid online og uden bøvl.

Foreningsadministration til
organisationer og forbund
WinKAS A/S har i mere end tyve år arbejdet med administration i foreninger og organisationer af alle
typer. Gennem dette arbejde, har vi oparbejdet en stor know how i området, og via denne viden har vi
udviklet en total foreningsadministrationsløsning til forbund- og foreninger.
Vores løsning bruges allerede af en lang række organisationer, hvor der både arbejdes centralt og decentralt i de
lokale foreninger rundt om i landet. Løsningen indeholder en lang række funktioner, der letter administrationen
i alle organisationens former for samspil med foreningsverdenen. Samtidig med at løsningen også tilgodeser
foreningernes og behov i samarbejdet med organisationens landsdækkende medarbejdere, faciliteter og
økonomiske ønsker.
En total foreningsadministrationsløsning 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: Organisationer & Forbund

En samlet løsning til alle typer
organisationer og forbund
WinKAS Air samler økonomi, afdelings- og medlemsstyring for din organisation eller dit forbund – i en platform.
Herfra kan I både styre og monitorere alle de mange lokale foreninger.
•
•
•
•
•

Økonomisystem
Moderne opkrævning af kontingent
Fremtidssikret fra PBS til kortabonnement og MobilePay
System til ressourcer som hal-booking, lokaleleje etc.
Kommunikation fra indbygget website, intranet og nyhedsbreve

Se rækken af moduler og funktioner
Forbundsportal

Booking

Nem kommunikation fra web, intranet og nyhedsbreve.
Giver foreningen mulighed for, at lave egen
hjemmeside, intranet etc.

Omfattende bookingsystem med online integration.

Regnskab

Moderne selvbetjening via hjemmeside og appteknologi.

Komplet ERP-system med alt det du kender fra en
omfattende økonomiløsning.

Medlemskort
Giver medlemmer mulighed for selv at udskrive
medlemskort, billetter, m.m.

Opkrævning
Nem og automatisk opkrævning af medlems
kontingenter via NETS, online betalingskort og
mobilbetaling.

Lokalebooking
Central hal-booking, lokaleleje og specialløsninger til
f.eks. selvejende institutioner.

Online betjening

SMS-service
Kommuniker med dine kunder og medlemmer via
SMS. F.eks. vedr. opkrævning og betaling.

Medlemsstyring
Måske Danmarks bedste værktøj til medlemsstyring og
håndtering.

API Integration
Gennem dette værktøj integreres til alle de
samarbejdspartnere, som ønsker samarbejde.
Der er lavet integration til en række systemer bl.a.
låsesystemer og serviceplatformen NemID.

Tilskud og ansøgning
System til håndtering og tilhørende administration.

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

www.winkas.dk

