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1. Generel information
Hvad er med i kommuneaftalen, som Brønderslev Kommune har indgået med Conventus?
Gennem kommuneaftalen, som indtil videre løber til 1. januar 2019, har I GRATIS brugerrettigheder af
Conventus pro-pakken. Se hvilke moduler der er inkluderet i pro-pakken her:
https://www.conventus.dk/content/moduler.php
Alle tilkøbsmoduler er egenbetaling.

Hvad får vi ud af at bruge Conventus og være synlige på Fritidsportalen?
Fritidsportalen er en informations- og kommunikations platform mellem haller, foreninger, borgere og
Kultur & Fritid.
Det er meget vigtigt, at alle nævnte grupper er aktive brugere af Fritidsportalen, da portalen i fremtiden
bliver det sted, hvor det er naturligt at finde og formidle oplysninger om fritidslivet i Brønderslev
Kommune.
Efterhånden som Fritidsportalen, der er Conventusbaseret, bliver en integreret del af hallernes og
foreningernes hverdag, vil det resultere i lettere arbejdsgange.

Fritidsafdelingen har følgende forventninger til jer:
 At jeres stamdata ALTID er ajourført – dvs. jeres CVR-nummer, hallens adresse samt hjemmeside
 At jeres bestyrelse er synlig og der SOM MINIMUM er kontaktoplysninger på følgende personer:
o Formand
o Kasserer
o Halinspektør
o IT-ansvarlig
 At jeres kalender/oversigt over benyttede haltimer ALTID er opdateret
 At I får lavet en beskrivelse af ALLE jeres ressourcer, dvs. mødelokaler/multihaller m.v., så borgerne
har mulighed for at se, hvilke faciliteter der findes f.eks.:
o Trådløst internet
o Antal personer
o Flipover
o Kan der bestilles forplejning?

Hvis I har nogen spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os i Team Fritid og Kultur:
Jørgen Nielsen
Tlf.: 9945 5593
Mail: Jorgen.nielsen1@99454545.dk

Janne Hostrup
Tlf.: 9945 5684
Mail: Janne.hostrup@99454545.dk
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2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen
1) Klik på ”stamdata” på forsiden
2) Klik på den orange knap ”rediger” under ”stamdata”
3) De data der skrives her, vises øverst på foreningens side på Fritidsportalen, og forsøg derfor at
udfylde så mange felter som muligt og meget gerne jeres hjemmesideadresse, da borgeren således
kan blive ført direkte fra Fritidsportalen og ud på jeres hjemmeside
4) Klik til sidst ”gem”
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Du skal nu vælge hvilken gruppe (udvalg), der skal vises på Fritidsportalen. Det er VIGTIGT, at du vælger den
gruppe, som indeholder jeres bestyrelse samt halinspektør:
1) Klik på den orange knap under ”ledelse”, der hedder ”rediger” (se herunder)
2) Her vælges gruppen ”ledelse” eller ”halbestyrelse” alt efter, hvad I har kaldt den (under punkt 4
kan du se, hvordan du opretter en ny gruppe)
3) Tryk på ”gem”

Du skal også have gjort jeres ressourcer synlige på Fritidsportalen. Det gør du sådan her (under punkt 5 kan
du se, hvordan du opretter nye ressourcer):
1) Vælg ”rediger” under ” supplerende indstillinger” nederst på siden
2) Sæt flueben i ”offentlig” og ”kommunen” som vist herunder
3) Tryk på ”gem”
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Herefter skal du ind på hver af dine ressourcer og gøre følgende:
1)
2)
3)
4)
5)

Gå under ”booking” og ”ressourcer” i menuen i venstre side
Her trykkes på det lille ikon ”rediger”, som står yderst til venstre ved hver ressource
Vælg ”offentlig = Ja”, som vist herunder
Sæt flueben ved ”kommunal”, som vist herunder
Vælg ”type” f.eks. minihal (boldhal) eller gymnastiksal, som vist herunder

6

Vejledning haller

Conventus

3. Oprettelse af titlen ”halinspektør”
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gå i ”adressebog” fra forsiden
Gå under ”administration” i menuen i venstre side
Gå under ”adressebog” og ”titler”
Klik på den orange knap ”ny” og opret en ny titel, der hedder Halinspektør – se herunder
Som funktion vælges Inspektør
Klik ”gem”
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4. Oprettelse af bestyrelsesmedlemmer og halinspektører
1) Gå i ”adressebog” fra forsiden
2) Klik på den gruppe, som du ønsker at tilføje en person f.eks. ”ledelse”
3) Gruppen viser nu de navne, der er tilføjet, og for at tilføje en ny person klikker du på den orange
knap ”tilføj/fjern”
4) Klik på den orange knap ”ny”
5) Skriv navnet på den person som du ønsker at tilføje i feltet ”navn”, og klik herefter ”søg”
6) Hvis personen ikke allerede er oprettet, klikker du på den store orange knap ”opret ny kontakt”
7) Under ”type” vælges ”person”
8) Det er vigtigt at du SOM MINIMUM får tastet navn, telefonnummer og e-mailadresse
9) Når du er færdig klikkes der ”gem”, og personen er tilføjet gruppen

Når personen er oprettet skal han tildeles en eller flere titler. Det gør du således:
1) Gå i ”adressebog” fra forsiden
2) Klik på den gruppe, hvori den person som skal tildeles en ny titel befinder sig
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1) Klik på den orange knap, der hedder ”tilføj/fjern”
2) Klik på den lille sorte pil, så rullegardinet åbner. Vælg herefter den ønskede titel og klik på den
orange knap ”udfør”
3) Hvis personen besidder flere poster, og dermed skal tildeles flere titler, klikkes der på den grønne
cirkel med plus i

Når jeres bestyrelse er oprettet skal der SOM
MINIMUM figurere følgende personer på
Fritidsportalen:





Formand
Kasserer
Halinspektør
IT-ansvarlig

Man skal MINDST kunne se følgende
kontaktoplysninger på ovenstående personer:





Titel
Navn
Telefonnummer
E-mailadresse
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5. Oprettelse af nye afdelinger og underliggende grupper
(hold)
1) Gå i ”adressebog” fra forsiden (billedet herunder forklarer, hvad der menes med henholdsvis en
afdeling og en gruppe)

2) Du starter med at oprette en ny afdeling. Klik på den orange knap foroven på siden, der hedder
”ny”. (Kører du musen henover knappen hedder den ”ny afdeling”)
3) I ”titel” skriver du navnet på den nye afdeling f.eks. ”Medarbejdere”
4) Hvis du sætter flueben i feltet ”offentlig”, vil afdelingen blive vist på Fritidsportalen
5) Du kan vælge en aktivitet, hvis det er relevant for din afdeling
6) Feltet ”gruppe” lader du være tomt, og klikker i stedet ”gem”
7) Klik på det lille ikon ud for navnet på din nyoprettede afdeling og vælg ”opret ny gruppe” (se
billedet herunder)
8) Under ”type” vælges ”udvalg” eller ”hold” (se billedt øverst på næste side)
9) I ”titel” skrives navnet på gruppen f.eks. ”Cafépersonale” eller ”Rengøringspersonale”
10) Under ”afdeling” vælges den afdeling, som du oprettede allerførst, og herefter klikkes ”gem”
11) Der skal ikke ændres på den næste side, og der klikkes blot ”gem”
For at tilføje personer til dit nye ”udvalg” eller ”hold”, skal du blot følge punkt 3 i denne vejledning.
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6. Oprettelse af ressourcer
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

Gå i ”adressebog” fra forsiden
Gå i ”administration” i menuen i venstre side
Gå under ”booking” og ”ressourcer”
Klik på ikonet ”ny”
Udfyld felterne:
a. Titel
b. Adresse og postnr.
c. Max. personer
Sæt ”offentlig = Ja”, som vist herunder
Sæt flueben ved ”kommunal”, som vist herunder
Vælg ”type” f.eks. Idrætshal eller mødelokale, som vist herunder
I feltet beskrivelse angives følgende informationer, som vises på Fritidsportalen og som er vigtige
for en gæst at kende inden de booker f.eks. et kursus eller møde hos jer:
a. Adgang til trådløst internet
b. Projektor
c. Whiteboard
d. Kan der bestilles forplejning
Tryk ”gem”
Klik herefter ”luk administration” i menuen til venstre
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7. Booking af tider i ressourcer
1)
2)
3)
4)

Gå i ”adressebog” fra forsiden
Gå i ”booking” i menuen i venstre side
Dobbeltklik i skemaet på den ønskede tid i den ønskede ressource
Udfyld skemaet og klik ”gem”

8. Kategorier
Det blev på workshoppen med hallerne den 3. marts 2015 aftalt, at vi anvender de samme farver til de
forskellige aktiviteter, vi har i vores haller. Vi har lavet følgende kategorier, som bedes anvendt:

Hvis der mangler nogle, eller der kommer nye aktiviteter til i jeres haller, så retter I bare henvendelse til
Fritidsafdelingen, så vi kan få korrigeret listen.
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9. Ny startside på Conventus under udvikling
Det er politisk vedtaget, at den fremtidige kommunikation mellem Brønderslev Kommune og hallerne skal
ske via Conventus. Det betyder, at når I logger ind på Conventus, vil I altid komme ind på startsiden, hvor
informationerne vil fremgå, og diverse skemaer vil ligeledes kunne hentes herfra.
Du kan se startsiden herunder.

Vi arbejder hele tiden på at få udbygget startsiden.
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