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Endringer fra Mai til 15 August

18.08.2021

Endringer

•

Varsling ved bruk av bulkoppdatering, viser status på utførte endringer.
Fjerne verve poeng fra GUI.
Mulighet for å kommunisere med parti medlemmer når partiet er avsluttet.
Lagt til neste fakturadato felter for medlemskontingent og treningsavgift i medlemsoversikten.
Forhåndsvalg av filter i medlemsoversikt endret til alle aktive medlemmer.
Forbedring og retting av feilmeldinger ved aktivering av medlemskap og treningsavgift.
Forbedring av feilmeldinger ved reaktivering av medlemskap.
GUI validering på partier og antall dager før forfall. Minimum 7 dager.
Oppdatert integrasjon mot Buypass og IMS Reskontro module.
Finansrapporter basert på transaksjonsdato.

•

GUI og UX forbedringer er i ALLE releaser.
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Side 3

Ny funksjonalitet:

•
•
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•

•

•
•

Side 4

Lagring av filter kriterier på medlemsoversikt ved navigering i applikasjonen.
Mulighet for å velge eller endre kolonner i medlemsoversikt.
Sortering på alle kolonner i medlemsoversikt.
Håndtering av overlappende filtre i medlemsoversikt.
Skille mellom medlemskap, treningsavgift og parti deltagelse i medlemsoversikt.
Total oversikt av alle medlemmer med 1 rad per medlem med summert liste av medlemsaktiviteter.
Nytt filter i medlemsoversikt: medlemmer med manglende obligatorisk informasjon.
Onboarding forbedringer versjon 1, oppmelding til partier, ( inkluderer ikke fulle partier),
treningsavgifter og medlemskap i samme ordre.
Håndtering av ukurante fakturaer og refunderte fakturaer.
Legg medlem til partier fra medlemsoversikt.

Rettelser:
•
•
•
•

•
•
•

Medlemsoversikt statistikk feil på “Forespørsel om kansellering” rettet.
Åpne moduler i nye faner er rettet.
Alle faktura skal ha org. nummer i PDF.
Rabatt på medlemskap.
Vise riktig antall mottakere av epost og SMS i gammel og ny medlemsoversikt.
Innlogging av importerte medlemmer.
Tekst endringer for parti modulen. ( Admin. gebyr, forfallsdato).

Alle klubber bør bruke medlemskap.nif.no som inngangsportal for nye medlemmer.
Direkte innlogging til IMSapp vil ikke fungere for nye medlemmer, bare eksisterende
medlemmer som har et medlemskap i en klubb som bruker IMS.

Side 5

