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Nyheder – WinKAS Pro 

Afbooking og genbooking med resttider 
At kunne afbooke, genbooke eller flytte en 

eksisterende booking i samme 

arbejdsgang er nu blevet en mulighed i 

kalenderen. 

Hvis der bookes henover en eksisterende 

booking, vil brugeren blive tilbudt at flytte 

den eksisterende booking. Hvis der ikke er 

ønske om flytning, vil den eksisterende 

booking blive fjernet. 

  

 

 

Ved sletning af en 

booking, som tidligere har 

trumfet en eksisterende 

booking, vil systemet nu 

tilbyde at finde den 

”gamle” booking frem. 
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Kopiering af åbningsprofiler 
I kartoteket over lokationer og 

ressourcer er det nu blevet muligt at 

kopiere åbningsprofiler til andre 

ressourcer inden for samme 

lokation. 

Hvis modtagerressourcerne allerede 

er tilknyttet nogle åbningsprofiler, 

kan eksisterende åbningsprofiler 

fjernes (Se flueben i billedet) 

 

 
 

 

 

 

 

Masse-afbooking af ressourcer 
Fra kalenderen er det nu blevet muligt at afbooke en eller flere ressourcer under den samme lokation. Når 

funktionen aktiveres, vises en lille ”guide”, som 

hjælper brugeren med at vælge ressourcer 

og periode. 
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Kopi af bookingmails (eksterne kontakter) 
Som noget helt nyt, er der nu kommet et kartotek over 

eksterne modtagere af mails. 

Eksterne kontakter kan tilknyttes en lokation og det er 

muligt at definere om kontakten skal have alle mails 

vedr. lokationen eller om denne skal kunne vælges via 

mailklienten. 

 

 

 

 

  

Mail klient 
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Sæsonbooking via kalenderen 
Mailkvitteringen for en sæsonbooking er blevet 

udvidet til også at indeholde oplysninger om de 

tider, som foreningen ikke har kunnet få i den 

ønskede periode. 

 

 

 

 
 

Filtrering af sæsonansøgninger 
Ansøgningskartoteket har fået nye filtreringsmuligheder, så der via topmenuen nu kan filtreres på 

lokationer enkeltvis eller på en forening. 

Dette giver bl.a. mulighed for at behandle ansøgninger på lokations- eller foreningsniveau. 
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Godkendelse af bookingønske (anmodning) 
Det er nu blevet muligt at sætte WinKAS op til at benytte flerbruger-godkendelse på anmodninger. Det 

betyder i sin helhed, at der på en ressource og en bruger kan opsættes en række gruppe/roller (Fanen 

godkendelse). 

I anmodningsskærmen vil et ønske kun kunne 

godkendes, hvis de angivne roller har godkendt 

anmodningen. 

Det er muligt at sætte flere roller op, således 

at flere afdelinger skal godkende på en given 

ressource/lokation, 

 

Godkendelse/afvisning af ændrede kontaktoplysninger 
Ved godkendelse/afvisning af ændringer i kontaktoplysninger fra portalen, er det nu blevet muligt at 

udsende en mail til foreningen som 

indikerer hvilke oplysninger der er 

godkendt og hvilke der er blevet 

afvist. 
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Brugerrettigheder/roller 
Som noget helt nyt, er WinKAS brugeradministration blevet splittet op. Det betyder at der nu er en simpel 

brugeropsætning, hvortil der nu kan tilknyttes en eller flere roller. 

Den samme rolle kan tilknyttes flere brugere. 

Derudover er der lavet en sektion, som kun 

indeholder rettighedsstyring for bookingdelen i 

systemet, hvor der kan opsættes mulighed for 

at se, ændre, behandle eller køre funktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visning af vedhæftede filer 
Kartoteket over alle sendte e-mails er nu 

blevet udvidet til også at vise vedhæftede 

filer, samt muligheden for at åbne den 

vedhæftede fil. 

Der er ikke længere en begrænsning på hvor 

længe en vedhæftet fil gemmes. 
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Bemærkningsnotifikation 
Det er nu muligt at angive en tekst i et notatfelt på foreningen, hvor indholdet fra feltet vil blive vist før en 

ansøgning, anmodning eller en ny booking gennemføres i WinKAS Pro systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsendelse af sms til flere brugere 
Standardfeltet for mobilnummer på foreningskartoteket er udvidet til at håndtere flere mobilnumre, så det 

nu kan udfyldes som: ”41908800;41908801”.  

Der er desuden også knyttet et mobilnummer-felt på 

kommunikationsgrupper, så disse også kan benyttes i 

forbindelse med afsendelse til grupper. 
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Opus-formater 

Kaldenavn kort sektion 
I WinKAS OPUS eksport er der tilføjet sektionen ”Kaldenavn_kort”, som beskriver den administrative 

enhed. Se nedenstående beskrivelse: 

04 KALDENAVN_KORT: 

Identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. Iden-

tifikationen er feltet ‘Administrativ-enhed-kaldenavn kort’ i LOS. Repræsentation: 

Alfanumerisk 10 positioner Værdisæt: max. 10 positioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udbetaling 
I udbetalingssystemet er der blevet tilføjet sektionen ”INDIVIDUEL_TEKST”, så der fremover kommer den 

korrekte udbetalingstekst på til modtageren. 
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Nyheder – Portalen 

Flere logins pr. forening 
Den helt store nyhed er, at vi nu er klar til at lancere muligheden for at flere medlemmer i en given forening 

kan få sine egne rettigheder og derved kan logge ind for en given forening. 

En person, som er medlem af flere foreninger kan sagtens have roller i forskellige foreninger og via sit 

NEMID login få vist alle de aktuelle foreninger og derved logge ind i den korrekte forening. 

Den medlemsansvarlige i foreningen kan selv oprette og rette medlemmer, som skal have en special 

adgang og en given rolle. Den medlemsansvarlige er selvfølgelig begrænset af hvilke rettigheder,  

kommunen ønsker, at der kan tildeles. 
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Udvælge medlemmer på medlemslisten. 
Når en administrator eller superbruger logger ind på portalen og vælger en medlemsliste, så er det nu 

blevet mulighed for at plukke/markere 

enkelte medlemmer på listen som man 

ønsker at sende mail/sms til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrering på foreningslisten 
Det er nu blevet muligt at aktivere filterhåndtering på foreningslisten, således at borgere kan selektere på 

en hurtig og nem måde. 

Filtrene arbejder med 

”Postnr.” og ”Kategorier” 
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Flervalgsmulighed for at annullere bookinger 
I ”Oversigten over bookinger” for den enkelte forening er det nu blevet muligt at kunne annullere flere 

bookinger i samme arbejdsgang. 

 

 


