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SIDE 1

Før Generalforsamlingen
Opret et nyt arrangement
For at komme i gang, skal du starte med at oprette din nye begivenhed og udfylde de
obligatoriske detaljer.
Organisatorens navn og SMS-afsender vises som afsenderens navn, når e-mails eller
sms'er sendes fra systemet.
Event support e-mail er ikke en e-mailadresse, som vil være synlig for dine deltagere
overalt, men det har nogle funktioner, når du bruger modulet Q & A, og når deltagere
annullerer deres registrering til en begivenhed.
1.

klik på ”+ Add new Event”

2. Udfyld basisdetaljer for arrangementet. Følgende er obligatoriske felter for at
oprette et arrangement:
o Package
o Event Navn
OBS: Dit valg af begivenhedsnavn er vigtigt, da det afgør din webadresse for både registreringsstedet og webapps. Du kan ændre det, så
mange gange du har brug for bagefter, men du kan ikke ændre navnet,
når først du har sendt url-linkene til dine deltagere.
o Arrangørens navn (navn på ansvarlig sektor/afdeling)
o SMS afsender (Hvilket navn der skal stå, når der afsendes SMS)
o Event Support E-mail
o Lokation
o Arrangementets Lokations Adresse
o Tidszone
o Dato formater
o Startdato
o Slutdato
o Start tidspunkt
o Slut tidspunkt
o Standard eventsprog: Dansk
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3. Klik ”Gem Event”
INFO: Du kan altid tjekke op på, hvordan dit arbejde ser ud for deltagerne ved at trykke
på ”App Prev”

LOGO TIL DIT ARRANGEMENT

Logo er dit arrangements gennemgående logo og vises på hjemmesiden samt den
mobile web-app.

Event app ikon
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Event App Ikon bruges kun til den mobile web-app (HTML). Når medlemmet tilføjer
siden til startskærmen, vises ikonet på telefonens startskærm.

Farver:
Indsæt primær og sekundær farver.

HK´s Designmanual har følgende farvekoder:
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OVERFØR DIT PROGRAM
Du opretter programpunktet med basale oplysninger som tid og indhold og tilknytter
talere, spor, grupper og lokaler. Du kan også vælge at importere hele programmet via
Excel.
Gå i ”App” Vælg ”Program”

Obs, ønsker du at ændre navnet til eks. ”Dagsorden”, så gå i ”Settings” –
”Sektioner” – ”Tilpas App moduler”
Find programmet og ændr ordlyden

Forbered dig på forhånd ved at have lavet en CSV-fil, med alle de oplysninger du har
på programmet til dit arrangement.
I din CSV fil skal du have udfyldt obligatoriske felter som:
•
•
•
•

Topic – Emne
Dato
Start tid
Slut tid
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Eks. på opsætning i Excel:

HUSK at gemme dit excel-ark i CSV-format.
Nu er det tid til at få Excel oplysningerne ind i Eventbuizz.
1.
2.
3.
4.
5.

Klik på ”App”
Klik på ”Program”
Klik på ”Program sessioner”
Klik på ”Værktøjer” – vælg importer
Klik på ”Select file”
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6. Vælg din CSV-fil
7. Ret den til i Modul felt

8. Valider din data, og udfyld felterne efter dine informationer. Klik Næste

9. Eventbuizz giver dig besked om

a. oprettede poster er nyoprettede programmer i Eventbuizz
b. Dubletter er programmer, der allerede er i Eventbuizz
c. Fejl – programmer der ikke er blevet overført korrekt
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10. Klik ”Done” / ”Luk”
INFO: Du kan altid tjekke op på hvordan dit arbejde ser ud for deltagerne ved at
trykke på App Prev

DELTAGERE
IMPORTER DELTAGERE TIL DIT ARRANGEMENT
Forbered dig på forhånd ved at have lavet en CSV-fil, med deltagere til dit
arrangement. Træk oplysningerne fra KURSUS-systemet, modtag en Excel-fil fra
klubben, eller træk klubdata i MOS

1.

Klik på ”App”

2. Klik på ”Deltagere”
3. Klik på ”Deltagerliste”
4. Klik på ”Værktøjer” - vælg ”Importer”
5. Klik på ”Select file”
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6. Vælg din CSV-fil

7. Klik ”Næste”
8. Valider din data, og udfyld felterne med dine informationer. Klik Næste

9. Eventbuizz giver dig besked om

a. oprettede poster er nyoprettede programmer i Eventbuizz
b. Dubletter er programmer, der allerede er i Eventbuizz
c. Fejl – programmer der ikke er blevet overført korrekt
10. Klik ”Gem”
INFO: Du kan altid tjekke op på hvordan dit arbejde ser ud for deltagerne ved at trykke
på ”App Prev”

SIDE 9

SEND INDBYDELSE TIL DINE DELTAGERE
Du kan sende en indbydelse til deltagerne, så de har linket til generalforsamlingen
direkte fra Eventbuiz.
1. vælg ”Email Skabeloner”
2. Vælg ”Invitationer”
3. Vælg ”App Invitation”

Derefter skal du selv designe hvordan teksten og opsætningen skal se ud. Da
Eventbuizz altid starter med en engelsk version.
1.

Vælg ”Rediger”
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2. Derefter laver du selv opsætningen

Note! { } betyder det er flette felter fra hele Eventbuizz, de kan let bruges til at gøre
invitationen mere personlig.
3. Send altid en test e-mail til dig selv inden du afsender til deltagerne.
4. Vælg “Send a test Email” i højre hjørne

5. Indsæt mailen og afvent i din indbakke
6. Verificer det er den opsætning du ønsker
7. Når det er det du ønsker, skal du huske at vælge ”Save and Exit”
Nu skal der sendes ud til deltagerne
1. Vælg ”App”
2. Vælg ”Deltagere”
3. Vælg ”Invitation”
4. Vælg ”App invitation ikke sendt”
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5. Marker de medlemmer du ønsker at sende invitationen til

Du kan enten at vælge ”Send til Alle” eller til de enkelte markerede deltagere
6. Vælg ”Send invitation med email” (eller SMS, det koster dog ekstra)
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7. Vælg ”Next” i Invitationer

8. Vælg ”Send” og dine invitationer er afsendt

Du kan altid tjekke op på hvilke deltager der har modtaget en mail ved at gå ind i
”Deltagere” – ”Invitation” – ”App invitation sendt”
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OPDEL DINE DELTAGERE I GRUPPER
Hvis du skal lave flere grupper, eksempelvis medlemmer på flere forskellige lokationer,
deltagere efter afdeling eller lignende, så kan du oprette grupper i arrangementet.
1. Klik på ”deltagere”
2. Klik på ”Grupper”

3. Klik på ”+Opret”
4. Vælg gruppenavn
5. Klik på ”Gem”
Det er altid muligt at redigerer i dine grupper efterfølgende ved at klikke på de 3
prikker.

6. Klik på de 3 prikker
7. Klik ”tilføj undergruppe”
8. Giv din sub-Group et navn
9. Klik på de 3 prikker
10. Klik på ”Tildel deltager”
11. Find det medlem, du vil have tilknyttet til gruppen, klik på ”tildel”, og medlemmet
kommer over på højre side
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Medlemmet kan selv finde sin og andres grupper via appen

GIV DELTAGERNE DE RIGTIGE RETTIGHEDER
På deltageroplysningerne skal du huske at give de korrekte tilladelser

Det er vigtigt at give alle dem, der skal have det, tilladelse til at stemme og aktivere
”bed om ordet”. Gæster og observatører skal ikke have hak i disse tilladelser.
Derudover er det vigtigt, at deltagerne får sat et nummer i “Delegeret nummer”, for så
tæller systemet, hvem der har stemmeret, når de checker ind.
Det gør du også under personens oplysninger.
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Det letteste er at exportere deltagerne ud i en excel-fil, rette oplysningerne til og
derefter importere deltagerne igen.

OPSÆT SIKKERHED FOR DELTAGERNE
Det er vigtigt, at der ikke kommer deltagere ind, som ikke er berettigede til at være
der. Det kan ske, hvis en deltager sender linket videre til et ikke-medlem eller en chef.
Derfor er det vigtigt, at der opsættes korrekt sikkerhedsgodkendelse.

Gå i ”Deltagere – indstillinger”
Opsæt “Login indstillinger” efter billedet:
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Derefter skal du opsætte den mail, der bliver sendt ud.
Gå i “Email Skabeloner” - “Andre” - “To faktor-autentificering”

Ret skabelonen til, sådan som du ønsker, den skal se ud.

ETIKETTER
Hvis der er behov for det, kan du nemt skræddersy tekstfelterne, så de matcher dit
eget sprogbrug og ordlyden i jeres arrangement. Titler, overskrifter, beskeder, svarknapper eller labels omdøbes nemt og hurtigt.

DOKUMENTER
Alle dokumenter på ét sted
Dokumentbiblioteket hjælper med at reducere papirprint og beskytte miljøet. Alle
dokumenter relateret til programmet, talere, og så videre kan uploades og gemmes på
et enkelt sted, hvilket giver hurtig og nem adgang.
Du kan tilknyttet dokumenter til følgende:
•

Program - Dokumenter og materialer tilknyttet program

•

Talere -Dokumenter og materialer tilknyttet speakers

•

Sponsorer -Dokumenter og materialer tilknyttet sponsorer

•

Udstillere -Dokumenter og materialer tilknyttet udstillere

•

Diverse - Dokumenter og materialer tilknyttet andre

1.
2.
3.
4.

Klik på den sektion du vil føje dokumenter til
Klik på ”+Opret”
Vælg Folder eller File
Vælg startdato, tidspunkt og upload filen
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Funktioner der skal bruges under Generalforsamlingen
OPRET OG ADMINISTRER CHECK IND
OPRET “CHECK IND”
Aktiver check ind i arrangementet ved at gå til ”Setting” – ”Sektioner” – ”Tilpas app
moduler” – Find check ind (evt. Omdøb den til “Check ind”)
Bemærk! Der er to check ind muligheder, du skal bruge ”Tjek ind”

OBS: Husk at aktivere den, så den bliver orange

Gå til ”App” – ”Check ind” (i dette tilfælde ”Meld din ankomst”) Vælg tandhjulet
Når du går i App, kan ”Tjek ind” lægge sig højere oppe, da Eventbuizz starter på program, så
find den ved at rulle op
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Det er vigtigt, at du markerer “Enable GPS for check-in som aktiv” (se billedet)
Indsæt adressen for, hvor du administrer dit arrangement
Sæt “Minimum radius til selv at tjekke ind (i meter) “ til at være “999999”
Vælg ”gem”

ADMINISTRER “CHECK IND”
For at aktiverer ”Check ind” og se, hvem der har checket ind
1. Vælg “App” - “Tjek ind” - “Tjek ind/ud historik”
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Hvem er så checket ind?
Du kan vælge kun at søge på delegeret, så ser du, hvem der har stemmeret, og gæster og
observatører fremgår ikke.
Se evt. i højre hjørne, hvor du altid kan se antal deltagere, der er til stede:

FRA DELTAGERNES SYNSPUNKT
For at stemme klikker du på linket til arrangementet, du har modtaget.
1. Log ind med din mail. Du vil modtage en godkendelseskode enten via mail eller
mobil.
Vælg selv, hvilken model du ønsker, og vælg ”Indsend”.

2. For at tjekke ind, skal du vælge “Meld din Ankomst”
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Du er tjekket korrekt ind, når du ser en grøn bekræftelse på, at du er tjekket ind.
Ønsker du at forlade generalforsamlingen før tid, skal du huske at tjekke ud.

FÅ
DINE
DELTAGERE TIL AT BEDE OM ORDET TIL DIN GENERALFORSAMLING
Aktivér dine deltagere til at anmode om at tale på dit arrangement. Din moderator kan
nemt oprette listen og rækkefølgen af deltagere, der anmoder om ordet - og projicere
listen til en levende skærm på samme tid. Eksempelvis til dirigenten så dirigenten kan
få et bedre overblik over, hvem der ønsker ordet.
Din moderator kan altid vælge talere direkte fra deltagerlisten på venstre side - og fra
den midterste boks, som indeholder deltagere, der har bedt om at tale.
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1. Først skal du sikre dig, at ”talerliste” er aktiv i dit arrangement. Tjek dette ved at gå i
Settings – Sektioner –Tilpas app moduler.

2. Vælg, hvor i dit program du vil have indført muligheden for at anmode om ordet.
Gå i ”Talere” i ”App”
o

Klik på Talere/evt. omdøb det til ”Bed om ordet”

o

Klik ”Talerliste for sessioner”

o

Klik på ”Værktøjer” – vælg ”Opret talerliste for session”

o

Vælg, hvor i dit program du skal give tilladelse til at anmode om ordet

o

Klik på ”Gem”

o

For at aktiverer ”Bed om ordet” vælg ”Klik for at aktiverer talerlisten” –
speaker list – og det er nu muligt for deltagerne at anmode om ordet
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OBS! Ønsker I at deltagerne skal anmode om ordet, uden godkendelse vælger du:
1. Vælg ”App”
2. Vælg ”Talerliste” – Vælg ”Tandhjulet”

3. Denne funktion gøres ”aktiv” under ”General” – ”Tilføj deltager uden godkendelse”
Husk at gemme!

Klik på de 3 prikker og vælg ”Talerlistelog” for at se listen over deltagere, der har
anmodet om ordet
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SÅDAN ANMODER DU OM ORDET FRA DIN APP
1. Vælg ”Talerliste” i din app
2. Vælg programpunktet,
du vil tale i
3. Klik på ”Bede om ordet”
4. klik på ”Indsend”

OPRET ”SKRIV TIL HK”
Ved hjælp af Q&A vil deltagerne kunne stille spørgsmål direkte til dirigenten.

Du kan aktivere ”Skriv til HK”/Q&A på alle dagsorden punkter eller kun
enkelte.
Du starter med at aktiverer ”Q&A” i Setting og evt. omdøber dem til ”Skriv til
HK”.

Tildel ”Skriv til HK” til dine programindstillinger
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”Skriv til HK er sat op i dine programpunkter, og du starter med at vælge, om alle
programpunkter skal være åbne for ”Skriv til HK”, eller hvis du kun tildeler bestemte.
”Skriv til HK” til alle program punkter
Hvis alle programpunkter skal være åbne, foretager du den overordnede indstilling i
programindstillinger.
1. Klik på ”App”
2. Klik på Program Tandhjulet
3. Vælg om du vil ”Aktiver Spørgsmål og svar for alle program sessioner”

”Skriv til HK” til bestemte programpunkter
Hvis kun specifikke programpunkter skal tildeles ”Skriv til HK” deaktiverer du
ovenstående indstilling og tildeler de relevante programpunkter en efter en.
1.
Klik på ”Program Sessioner”
2.
Vælg ”Program punkt Q&A skal tilføjes”
3.
Klik på de tre …
4.
Klik på ”Rediger”
5.
Sæt hak i ”Vis Spørgsmål og svar”
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”Skriv til HK” - som medarbejder styrer.
Når alle indstillinger er oprettet - er du klar til deltagerne til at stille deres spørgsmål
gennem appen.
Når spørgsmålene begynder at komme ind, kan du se alle spørgsmålene i
arrangementet. Hver gang et nyt spørgsmål kommer ind, sendes en email også til emailadressen til e-mail-support, som tidligere beskrevet.
I eventcenteret kan du vælge at besvare spørgsmålene ved at svare via appen.
Så vælger du 'Indbakke'.
1. klik på ”Skriv til HK”
2. Klik på ”Overblik”
3. Klik på de tre …
4. Vælg ”Indbakke”

Når spørgsmålene begynder at komme ind, kan du i indbakken skrive til deltageren
direkte, og deltagerne finder svaret i appen. Hvis du har aktiveret indstillingen, så
bliver e-mail og / eller pop-up besked også sendt til den relevante deltager for at
oplyse, at der er svaret.
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Hvis du vil indsætte ”Skriv til HK” på en stor skærm for at dirigenten kan se, så vælger
du 'Moderator visning'.

Placer musen over spørgsmålet - for at kunne flytte dem til listen med Live-spørgsmål projektorvisning.

Kun et spørgsmål kan projiceres på en stor skærm. Arkiver det relevante spørgsmål,
når du er klar til at stille det næste spørgsmål på projektorlisten.
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OPRET AFSTEMNINGER
Vælg “App” - “Afstemninger” - “Sessions afstemninger”

Vælg “+ Opret"
Vælg, hvilket programpunkt afstemningen eller afstemningerne skal ligge under

Vælg “Spørgsmål”, og giv det en sigende overskrift
Vælg, hvilken form for afstemning det skal være; skal deltagerne kun have én valgmulighed,
flere valgmuligheder etc.

Indsæt svarmulighederne, eksempelvis navne eller ja/nej

OBS! Under en evt. generalforsamling kan man sagtens tilføje andre navne. Afstemningen er
ikke låst og kan ændres dynamisk. Du skal blot tilføje mulighederne og indsætte navnene.
HUSK ved personvalg, at du skal markere ”Anonymt”
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Vælg ”gem” og din afstemning er på plads

OBS! Når der er et lille orange flueben, så kan deltagerne se afstemningen. Se yderligere
i administrer afstemninger
Der kan sagtens være flere afstemninger under samme programpunkt.

I kan altid forberede jer og gøre afstemningerne usynlige for deltagerne. Og så aktivere dem,
når I skal bruge dem.

ADMINISTRERE AFSTEMNINGER
På forsiden af “Afstemning sessions” kan du se alle afstemningerne, du har lavet. Bemærk,
at er der orange flueben, kan alle deltagerne se alle afstemningerne.

Hvis I ønsker løbende at vise afstemningerne, kan I inaktivere dem på forsiden.
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1. Vælg de 3 prikker og derefter “Skjul spørgsmål”
2. Vælg ”Vis resultater”
Så er der ikke længere et orange flueben

Udtræk af Anonyme afstemninger
Vælg de 3 prikker, og ”Resultatgraf””

FRA DELTAGERNES SYNSPUNKT
For at stemme, skal du vælge "Afstemninger" - "Afstemning" – Der ser du den
afstemning, der er frigivet til dig.
Vælg, hvad du vil stemme, og vælg ”Afsend”.

Når du har stemt, kan du ikke ændre din stemme. Du vil modtage en besked om, at
din stemme er indsendt med succes.
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Nyheder og opdateringer
Hvis du ønsker at kommunikere med dine deltagere før, under og efter din
begivenhed, har du muligheden for at bruge modulet Nyheder og opdatering
Funktionsnyhederne og opdateringerne giver dig et værktøj, der gør det nemt for dig
at kommunikere med dine deltagere. Du kan forudindstille meddelelser, der skal
sendes på et bestemt tidspunkt og dato, eller du kan sende meddelelsen straks.
1.
2.
3.
4.
5.

Klik på ”Nyheder og opdateringer”
Klik på ”+ Opret”
Udfyld din overskrift på nyhed, og udfyld beskrivelsen
Tilpas om du vil indstille til at afsende på et bestemt tidspunkt og til hvem
Klik på ”Send”

FOR IT SUPPORT
Har du problemer med dit arrangement, er du altid velkommen til at kontakte Anne
Jacques-Roden i HK IT på 31328238 eller via mail Anne-Jacques-Roden@hk.dk eller
Abdulla Sulaimankhel HK IT 30578748 eller via mail abdulla.sulaimankhel@hk.dk
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