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Vejledning til Automatisk status skifte 
 

Automatisk status og gruppe skifte 
 

Skift Status er et selvstændigt modul, hvor den hos klubben der har lov til det, skal bestemme 

hvilke andre administratorer, der skal kunne anvende modulet. 

 Rettighederne gives under KLUB > RETTIGHEDER og modulet ligger som en undermenu til 

medlem. 

 

 
 

For at komme i gang med at bruge skift status modulet, klikker man på MEDLEMMER > SKIFT 

STATUS.  

 

Klik på [OPRET >] i bunden af siden for at lave et gruppe eller status skifte. Fremsøg 

medlemmet, der skal skifte gruppe eller status. 

 

Hvis der ikke er nogen registreringer på medlemmet, klikkes der på [OPRET >].  

 

1. Vælg dato for hvornår skiftet skal ske 

2. Vælg om der skal skiftes medlemsstatus 

3. Vælg om der skal skiftes fakturagruppe 

4. Vælg om der skal tilføjes eller fjernes en eller flere statiske grupper 
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Tryk på GEM når valgene er foretaget. 

 

På oversigten kan man se hvad der ligger af fremtidige gruppe og status skifter. 

 

Vil man slette en registrering, klikker man på skraldespanden. 

 

 
 

Vil man rette en registrering, klikker man på den registrering man vil rette og retter hvad der 

skal rettes. Herefter trykker man på GEM. 

 

 
 

For at tilføje en statisk gruppe, sætter man flueben i tilføj feltet. Hvis man skal fjerne en 

gruppe, sætter man flueben i fjern feltet. Hvis man ikke har mulighed for at tilføje, er det fordi 

man allerede er medlem af gruppen og så kan man kun fjernes. Det samme gør sig gældende 

den anden vej. 
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Skift status, gruppe og ØKONOMI. 
 

Da skift af fakturagruppe har stor indflydelse på klubbens opkrævninger, har vi lavet et nyt 

datofelt i forbindelse med skabelonerne under ØKONOMI > SKABELONER. 

 

HVIS der findes registrerede status eller gruppe skifter, kommer dette datofelt frem i 

skabelonen. 

 

 
Datoen man angiver i ”Genereringsdato i forhold til status skifte” tager højde for hvilken status 

medlemmerne har pr. den angivne dato, såfremt nogle af medlemmerne i den eller de valgte 

grupper, har planlagte skifte datoer. Det kigges ikke i denne sammenhæng på hvad der står i 

Faktura/Forfaldsdatofeltet. 

 

Et eksempel kan være at man har en fakturadato der hedder 20/6-2009 mens man har 

medlemmer der skifter grupper pr. 1/7-2009. Her skal man sætte genereringsdatoen til at 

være 1/7-2009, så systemet kikker på om der ligger nogle gruppe og status skifte den skal 

tage højde for. På denne måde sikrer vi os at alle bliver faktureret korrekt. 
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Status og gruppe skifte og TIDSBESTILLING. 
 

I tidsbestillingen er der nu indlagt en lille funktion der kikker på om der ligger nogle 

registreringer om status skifte ud i fremtiden. Hvis man eksempelvis vil bestille en tid den 6/7, 

men dette medlem skifter status til ”Tidligere medlem” d. 1/7 vil det ikke være muligt for 

medlemmet at bestille tiden, og for administrationen gives en advarsel, hvor man dog som 

normalt kan gennemtvinge bestillingen alligevel. 

 

Dette kan ikke ses nogen steder, men ligger indbygget ”bagom” systemet. 

 

Status og gruppe skifte og historik. 
 

Man kan under Historik regs., Historik status og Historik grupper, se hvilke medlemmer der har 

fået udført forskellige gruppe eller status skifte. 


