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Med denne løsningen får båtforeningen et effektivt verktøy som på en enkel måte hjelper til med all 
logistikk rundt et medlemsregister, båtplassene og andre ressurser havnen rår over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemssider med vente- og vaktliste 

Båtforeningens medlemmer har egen 
pålogging til lukkede sider som gir mulighet for 
informasjonsdeling. Medlemmene kan enkelt selv 
oppdatere sin egen informasjon. 
 

Utsending av PDF-faktura 
Fakturagenerator som automatisk lager 

faktura til flere medlemmer om gangen og 
mulighet for OCR/KID-behandling fra Nets. 
  

Internettsider 
Utenom medlemsregister‐funksjonaliteten 

får dere også et veldig flott system for publisering av 
internettsider. Her kan en legge ut informasjon om 
vær og vind, artikler, nyheter og referater fra styre 
og stell. Innholdet er det dere som bestemmer.  
 

Båtplasser 
Løsningen gir god oversikt over tildelte 

båtplasser og størrelsen på dem. Løsningen gir 
også mulighet for å ha kontroll på venteliste. 
 
Infoskjerm 

Dere kan sette opp en infoskjerm som 
automatisk viser kalenderoppføringer og 

egne slides.  
 

Ressurskalender 
Ressurser i havna kan legges ut på egen 

kalender, for eksempel utleie av slipp. 
 

 
Strømavlesning 
Hold enkelt kontroll på bruk av strøm på 

hver båtplass, ved at medlemmene selv 
registrerer det via nettsiden. 
 

Sikkerhetskopiering 
Vi tar backup av all informasjon hver natt 

- så om dere skulle være uheldige å slette noe så 
kan vi finne det igjen. 

 

SMS funksjonalitet 
Hold alle dine medlemmer oppdatert 

ved å sende påmeldinger, informasjon om 
aktiviteter eller endringer via SMS. 
 

Referanser 
Lura båtforening var først ute og med å 
bruke løsningen og har vært med å 

utvikle hvilken funksjonalitet løsningen skal ha. 
Sjekk gjerne dere nettsider på www.lura-bf.no. 
 

Pris 
Denne løsningen driftes av Minorg.no 

og krever ingen installasjon hos dere. All bruk av 
løsningen skjer via internett. Vi tar backup av 
alle data dere legger inn i løsningen. Løsningen 
tilbys til kr 1,- pr måned pr medlem (minimum kr 
500,-), pluss en etableringskostnad på kr 6 900,- 
(eks mva). Ta kontakt for en prat om hvordan vi 
kan hjelpe dere med administrasjonen av 
båtforeningen. 


