
AKTIVPORTAL
ODENSE + GREENLAND MASTER



Hvis Odense ikke vil køre med events,
så skal de have en anden forside og hvad sker
der hvis man kun har 1 event og når den så er væk?



Grønland

I Grønland skal alle kommuner bruge den samme løsning og dermed
skal vi have ”Kommune” ind som et valg når man søger – Google kan
hjælpe på vej, men hvis man fx er i Sisimiut og gerne vil rejse til
Nuuk, så skal man jo kunne gøre dette og det gælder jo sådan set
i alle filtre.



Man kan oprette flere profiler



På en eller anden måde skal man ryge
frem til dette efterhånden kedelige design.

Det bruges af alle kommuner og det er 
en OPLAGT chance for at kommunikere noget
ud og få BRND på kortet om ikke andet
så bare diskret.



I Odense er der en forside
de kan redigere til foreningerne 
og den vises uden login.

Vi har den samme loginside
til alle vores kommuner,
så vi skal på en eller anden
måde tænke det ind også.



Man kan faktisk søge en
tid uden at logge ind først
og SÅ logge ind når man kan se
om den er ledig.

Vi havde den mulighed før i
CRM løsningen frontend.

Nu har vi også Ledigetider så
alle skal ikke ind i foreningsportalen
kan vi gøre noget smart her?

En centralkalender og en på
hvert anlæg også så man kan se
aktiviteterne der?

Man kan også booke via en kalender – se det hele her: https://fritidsportalen-odense.kmd.dk/Booking/CalendarBooking

https://fritidsportalen-odense.kmd.dk/Booking/CalendarBooking


De har en side med vejledninger



Man kan tilmelde sig
et nyhedsbrev





Det skal være
muligt at vise et banalt
årshjul og når der er
flere kommuner, skal
man naturligvis kunne
finde det under disse.

Det her er 
foreningsdelen af 
aktivportalen og vi
skal se hvordan vi
”pakker” det ind i et
hjørne, for i dag er 
foreningsportalen
fokuseret kun på
foreninger hvor vi
nu gør den bredere.



Foreninger

Vi kan lige vende foreninges side om den skal være så ambitiøs
som i dag eller skæres til eller? Nu har vi jo både events og 
medlemsskaber og det er jo relevant.



Anlæg

Her er også både medlemskaber og events som vi talte om.

For mange vil disse sider være deres hjemmeside.


