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MEDLEMSHANTERING

MINA SIDOR

Med MyClub får ni en medlemshantering med
en avancerad medlemsökfunktion.

Medlemmarna loggar själva in på Mina sidor, vilket enkelt kan skapas som ett bokmärke i mobilen. På Mina sidor går det att
lägga upp filer som berör respektive medlem. Mina sidor ger medlemmen åtkomst
till följande:

Kategorisera medlemmar med egendefinierade attribut, tex vilka som gått viss utbildning.

Hantera samtycke på varje medlem så att föreningen kan uppfylla sitt personuppgiftsansvar
enligt GDPR.
Registret har en familjehantering vilket möjliggör styrning av avgifter utifrån
familjekonstellationer samt val av mottagare
av fakturor i en familj.

• Kallelser
• Fakturor
• Aktiviteter
• Kursanmälan
• Medlemskort
• Erbjudanden och biljetter
• Uppdatera sina uppgifter

MEDEMSKORT
Medlemskortet kan användas som biljett till
aktiviteter och events eller möjlighet att ta del
av olika erbjudanden från sponsorer.
De egendesignade medlemskorten distribueras lätt ut till medlemmarna genom mejl, mina
sidor eller sms.

MEDLEMSFORMULÄR
Skapa medlemsformulär, till exempel för
nya medlemmar, och integrera det på hemsidan.
Registreringarna går direkt in i systemet.
Koppla en avgift till formuläret och välj hur
den ska betalas (Swish, kort eller faktura) i
samband med anmälan.

RAPPORTER
Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966

Generera generella (RF, APN, MUCF) eller
kundanpassade rapporter för tex ansökan
om ekonomiska bidrag.
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KALENDER
Hantera föreningens, sektioners och gruppers
aktiviteter i kalendern.
Dela föreningshändelser till alla gruppkalendrar.
Se statistik över exempelvis närvaro.
Allt i kalendern kan tas ut som underlag för LOKstöd via integration eller manuell registrering.

ANMÄLAN/KURSER

KALLELSER

Föreningens medlemmar kan anmäla sig till
olika kurser.

Skicka ut kallelser till medlemmarna och få
snabb och överskådlig information om vilka
som kan delta i en aktivitet, ett möte, etc.

Anmälan är tillgänglig för alla befintliga medlemmar.
Betalning kan begäras vid anmälan.

Varje medlem svarar om denne kan delta
eller ej samt har möjlighet att lämna en
kommentar.
Kallelser kan nås via mejl och på Mina sidor.

NÄRVARO
Registrera närvaro på aktiviteter i mobilen.
Automatisk sammanställning för kommunal
och statlig redovisning.
Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966

Integration med Idrottonline och APN.

F A K T U R E R I N G
W E B B A S E R A T

MyClub har ett eget automatiserat
faktureringssystem där medlemmarna betalar direkt till föreningen utan
mellanhänder. Faktureringsflödet består av fyra faser, varav fas 2-4 är fullt
ut automatiserade (prickade området
i faktureringsflödesmodellen).
Underlag skapas av kanslisten genom
att reglera inställningarna för avgifterna. Utifrån olika kriterier på medlemmen (familjemedlemskap/ grupptillhörighet/medlemstyp/ålder) kan
MyClub automatiskt veta summan på
fakturan.
Distribution av fakturan kan ske manuellt eller automatiskt.

M E D L E M S S Y S T E M

Efter att fakturan är skapad kan
den skickas ut via mejl, sms, vanlig
post eller äkta e-faktura. Alla fakturor visas också på Mina sidor.
Automatiska påminnelser kan utgå
vid obetalda och förfallna fakturor.

Swish
Sms
Kort

Betalning av fakturorna kan ske via
bankgiro, autogiro, Swish eller
med kreditkort och kan prickas av
manuellt eller automatiskt i
MyClub.

Autogiro

Bokföringen är automatiserad genom direkt integration till FortNox.
Alternativet är att exportera en
SIE-fil till övriga bokföringssystem.
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Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966

Tid över
till kärnverksamheten
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KOMMUNIKATION
Nå snabbt ut till önskad målgrupp i
föreningen såsom alla deltagare till
kvällens event.
Kommunicera via:

• Mejl
• Sms
• Mina sidor
• Automatiserade postala utskick
Exempel på hemsida: Boo FF

HEMSIDA
Skapa enkelt en hemsida kopplad till grupper i medlemsregistret.
Hemsidan hämtar automatiskt önskad information från medlemsregistret vilket innebär att informationen aldrig behöver registreras dubbelt.

Synkroniseringen med medlemsregistret gör att informationen, som medlemsuppgifter och kalender alltid är uppdaterad överallt.
Responsiv design så att sidorna anpassas till mobilen och surfplattan.

Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966
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MÖTESPLATSER
Pusha era medlemserbjudanden och medlemsförmåner på flera olika platser:
• Hemsida
• Medlemskort
• Kallelsesidan
• Mejl

MEDLEMSKORT
Ta enkelt fram designade medlemskort till
era medlemmar.
Ange rutin för vilka krav som ska uppfyllas,
t.ex. betald medlemsavgift.
Med ett digitalt medlemskort kan föreningen
enkelt och lättåtkomligt visa upp sponsorer
och dess erbjudanden.
Medlemskortet finns i mobilen och är därmed nära till hands när medlemmarna önskar
nyttja erbjudanden, biljetter eller registrera
sig på aktiviteter.
Exempel på hemsida: RfCF

Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966
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UTBILDNING
För att snabbt komma igång och för att få
ett effektivt utnyttjande av systemet ger
MyClub en utbildning vid uppstart.
Utbildningen skräddarsys efter ert behov
och utförs i samband med driftstart. Utbildningen sker vanligtvis över webben men kan
även ges på plats.

MIGRERING
MyClub erbjuder hjälp att flytta över data
från det gamla till det nya systemet. Normalt sker denna överflyttningen med hjälp
av Exceldokument.

Exempel på medlemskort

KONFIGURATION

PROFILERING

MyClub sätter sig in i er organisation och
anpassar systemet efter era behov. Till exempel uppsättning av avgifter, medlemsattribut och formulär.

MyClub kan gå igenom föreningens profil så
att den blir konsekvent i föreningens färger
och loggor på medlemskort, hemsida och
formulär.

Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966

T E K N I K
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SYSTEMBESKRIVNING

MyClub är en molntjänst som tillhandahålls av
Rodinia AB och är uppbyggt av ett antal moduler
(subdomäner) såsom medlemsregister
(member.myclub.se), hemsida (site.myclub.se),
användarkontohantering (accounts.myclub.se),
mobilapplikation (mobile.myclub.se), o.s.v. Modulariseringen gör att komplexiteten blir mer hanterbar och att systemet kan utvecklas parallellt. Det
går även snabbt att identifiera och korrigera eventuellt problem som uppstår och ett problem påverkar sällan hela systemet. Modulerna kommunicerar via REST-baserade API:er. Varje modul är i
sin tur uppbyggt av en webbserver, en webbapplikation och en databashanterare. MyClub använder i regel Apache som webbserver och MySQL
som databashanterare. Webbapplikationerna utvecklas i skriptspråk såsom Ruby, Python och
PHP.

DRIFT OCH PRESTANDA

Varje central modul i MyClub körs på en eller flera
cloud VPS:er med operativsystemet Linux i
OpenVZ som driftas av GleSYS, se
https://glesys.se/vps/plattformar/openvz Tack
vare containertekniken i OpenVZ går det att skala
servrarna med avseende på processorkraft, internminne och diskutrymme och på så sätt alltid
kunna anpassa servrarna efter aktuellt behov. Vidare använder VPS:erna komponenter från ledande tillverkare och alla VPS:er använder redundant SSD-lagring.

TRAFIKSÄKERHET

All känslig trafik till och från servrarna sker över
HTTPS. Vid användning av HTTPS börjar internetadressen med https, till exempel
https://accounts.myclub.se, istället för http. Med
HTTPS skickas all data krypterat för att inte kunna
avlyssnas av tredje part och för att användaren
skall kunna lita på att webbservern är densamma
som den utger sig för att
vara.
Webb: www.myclub.se
E-post: info@myclub.se
Org.nr 556981-3966
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LÖSENORD

Alla användarlösenord lagras krypterat. Krypteringen sker via en hashfunktion med systemsalt
och användarsalt och hashfunktionen körs med
iterationer.

DATACENTER

Samtliga MyClub-VPS:er som driftas av Glesys
finns lokaliserade i Stockholm. Dessa omfattas av
mycket hårt ställda krav på reservkraft, kyla och
fysisk säkerhet. Mer information, se
https://glesys.se/datacenter/stockholm

SERVERBACKUPER

Samtliga VPS:er på GleSYS som körs på OpenVZplattformen omfattas av dagliga automatiska
backuper som lagras i minst 10 dagar. Men hjälp
av dessa backuper går det att återställa allt från
enskilda filer till att få hela servern återställd.

DATABASBACKUPER

Rodinia tar egna dagliga databasbackuper.

UPPFÖRANDEKOD

Alla anställda, direkt anställda eller underkonsulter på Rodinia som har åtkomst till kundinformation måste följa Rodinias uppförandekod som bl.a.
omfattar säkerhet och sekretess.

KUNDDATA

Den data som kunden överför till tjänsten MyClub
ägs av kunden. Rodinia gör inga anspråk på immateriella rättigheter eller äganderätt av något
slag till denna data.

KONKURS

Om Rodinia går i konkurs kommer en konkursförvaltare att avgöra vad som skall ske med verksamheten. Denne kommer i första läget försöka
sälja tillgångar och verksamhet och har normalt
sett ett intresse av att se till att kunddata inte går
förlorad eller att kunder blir drabbade. Om verksamheten inte kan säljas överlåts kunddata åt respektive kund. Det går inte att avtala något mellan Rodinia och kund kring garanti eller åtkomst
av data vid en konkurs eftersom en konkursförvaltare ändå inte är bunden av de avtal som ingåtts av konkursbolaget. Förvaltaren väljer själv
vilka avtal denne träder in i.

