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De overordnede principper



Fungerer sammen med Rotary.dk

 Der bliver kun ét login til Rotary
 Studenter bliver synlige i klubben
 CC og PO vedligeholdes af klubben
 Studenter kommer på medlemslisten og 

kalender mens de er i forløbet
 Hjemmesider flyttes til rotary.dk
 Kun danske outbounds og inbounds



Digitalisering

 Begrænse papir
 Ansøgning bliver (mere) digital
 Billeder indsættes fra digitale fotos
 Ikke behov for ekstra kopier
 Fremsendelse sker elektronisk og ikke med 

post.
 Ikke mails men links så kun dem med adgang 

kan downloade
 Indberetninger m.m. som faste funktioner
 Sponsorerklæringer digitaliseres
 Up- og download af data fra eksterne



Self Service

 Student opretter selv forældre og EC.
 Student og værtsfamilie indtaster selv navn og 

adresseoplysninger m.m.
 Systemet giver meddelelser og advarsler
 Student (og counsellor) scanner selv
 Student m.fl. tilmelder sig selv til events
 Student kan vedligeholde egne data og 

opdatere VF
 Betaling for events via opkrævning til klub



Sagsorienteret

 Et udvekslingsophold fra start på foreløbig 
ansøgning til overstået afterbriefing er en ”sag”.

 Når sagen er lukket bliver den slettet og 
dermed slettes persondata m.m.

 Studentens kontaktdata + mere bevares aht. 
rotary.dk

 Det centrale er sagen - ikke studenten
 Sagsforløbet bliver indbygget
 Kun en sag pr. student (mailadresse)
 Mest mulig korrespondance via systemet



Nyt Design

 Responsive Design
 Platformsuafhængig
 Virker i alle browsere
 Brug af hjælpetekster og tooltips
 Fleksibel sikkerhedsmodel
 Hurtigere og mere overskuelige websider
 Målrettet information
  



Yderligere funktioner

 Anvendes til både LongTerm og ShortTerm
 Registrering af PO erklæring og CCC
 Registrering af sponsorerklæringer
 Fleksibel søgefunktion med handlinger
 Standardbreve med fletninger
 Overblik over igangværende sager
 Notifikationer f.eks. ved deadlines
 Kvartalsrapporter
 Logning af ændringer



Implementering

 Foreløbig ansøgning
 Endelig Ansøgning
 Administrative funktioner
 Vejledning og dokumentation
 Øvrige funktionalitet
 ADC som øvet bruger
 ACM som webeditor



Væsentligste fordele

 Solid drifts- og vedligeholds partner
 Spare arbejdsgange
 Afskaffe papir
 Mindre indtastning
 Kortere ansøgningsproces
 Et gode for klubberne
 Fleksibilitet og tilpasningsmuligheder
 Kun dansk system


