BRUKERMANUAL
MINSIDE SØNDAGSSKOLEN NORGE
Link for pålogging: https://sondagsskolen.profundo.no/minside
Innhold:
2 – Innlogging
3 – Velkommen til Søndagsskolen Norge, første side på MinSide
4 – Om meg, personlig informasjon
5 – Mine valg, eget valg av oppfølging og utsendelser
6 – Barnegruppens side. Oversikt.
7 – Barnegruppens side. Info.
8 – Barnegruppens side. Medlemmer.
20 – Barnegruppens side. Verv.

Side for innlogging. Personlig mobilnummer er brukernavn. Glemmer man passordet får man lett tilsendt nytt passord ved å trykke på «Glemt passord».
Trykk logg inn. Brukere med tilgang til personopplysninger om andre, vil i tillegg få tilsendt en ekstra verifiseringskode på SMS.
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Velkommen til Søndagsskolen Norge. Dette er første side som ligger åpen når man logger inn i MinSide. Man er logget inn i MinSide som privatperson, og
med tilgang til informasjon om barnegrupper man er leder i.
På første side kan man sende en beskjed i skjemaet til høyre. Foreløpig går denne beskjeden til minside@sondagsskolen.no. Dette kan bli endret
etterhvert.
Hovedmenyen finner du i det grå feltet til venstre.
Siden til lokallaget har en egen meny øverst på siden.
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Om meg. Denne siden er personlig og bare tilgjengelig for den som er pålogget. Informasjonen blir lagret i vårt CRM/kundedatabase, og brukt basert på
hvilke relasjoner personen har til Søndagsskolen Norge.
Felter merket med rød prikk er obligatoriske og må fylles ut.
Når man gjør endringer i MinSide er det viktig å trykke «lagre» nederst på siden, før man går videre.
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Mine valg. Denne siden er kun tilgjengelig for den som logger seg på MinSide. Her kan man gjøre valg med tanke på hva man ønsker tilsendt av
informasjon og materiell fra Søndagsskolen Norge.
Husk å trykke «lagre» nederst på siden.
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Barnegruppens side. Oversikt. Slik ser første side for lokallaget ut. Alle registrerte ledere i barnegruppen skal ha tilgang til denne siden. Tilgang gis av
hovedleder under fanen verv (se mer forklaring på siden som forklarer verv).
På denne siden finner abonnenter på Sprell Levende knappen for innlogging til Sprell Levende på nett.
Boksen «Informasjon fra Søndagsskolen Norge» vil være i endring, og inneholde nyttig informasjon til lederne.
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Barnegruppens side. Info. På denne siden legger man inn informasjon om barnegruppen. Adresse. Informasjon om kontaktperson. Kontonummer. Hvor
man møtes og en kort beskrivelse av hva man gjør på samlinger. Felter merket med rød prikk er obligatoriske. Husk å trykke «lagre» nederst på siden når
du gjør endringer.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Dette er siden der man kan administrere medlemmer i barnegruppen.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Her ser du oversikten over tilgjengelige funksjoner i medlemsskjemaet. Disse knappene kan brukes i sammenheng med
at man gjør sorteringer og/eller utvelgelser i skjemaet. Sortering/søk/utvelgelse forklares på en senere side.
Knappen «Betalt i år» vil fra 1.1.2022 endres til «Betalt i fjor». Dette gjelder registrering av lokal kontingent for 2021. Knappen blir helt borte når arbeidet
med årsrapporter for 2021 er avsluttet. 2021 er siste år kontingenten skal kreves inn lokalt.
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Barnegruppens side. Medlemmer.
Man kan velge hvilke kolonner som skal være synlige ved å velge knappen
«Skjul/vis kolonner». Her huker man av de kolonnene man ønsker å ha med i
skjemaet. Dette er spesielt nyttig om man ønsker oversikt over spesifikk
informasjon, eller skal eksportere lister for utskrift.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Man kan gjøre søk i feltet øverst i skjemaet.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Man kan også sette betingelser for søk ved å trykke på trakten til høyre i søkefeltet.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Ved å dra overskriften på kolonnene opp i feltet med teksten: «Dra kolonneoverskrifter hit for å gruppere» Kan du
gruppere informasjonen i skjemaet.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Send epost. Man kan sende epost til medlemmer, foresatte eller medlemmer og foresatte fra MinSide. Man markerer i14
skjemaet hvem man ønsker å sende epost til. Avsender for eposten blir «noreply@sondagsskolen.no». Vedlegget i eposten kan ikke overskride 6 Mb.

Barnegruppens side. Medlemmer. Betalt i år. Man registrerer betalt kontingent ved å markere i skjemaet hvilket medlem det gjelder og trykker på
knappen «betalt i år». Her kan man velge alle som har betalt kontingent og registrere en felles dato selv om innbetalingene er kommet til ulik tid.
Innbetalingen må ha skjedd mellom 1.1.2021 og 31.12.2021. Dette må komme frem av regnskapet til barnegruppen. Kontingent kan betales kontant,
direkte til gruppas konto og via VIPPS. Husk at det må gjøres på rett måte. Det er bare foreldrene til medlemmer under 15år som kan betale kontingenten
for disse. Medlemmer fra 15år kan betale kontingenten selv.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Avslutt. Hovedleder kan avslutte medlemskap. Medlemmet kan også selv avslutte medlemskapet på MinSide. Det er
viktig at avsluttningsdato for betalende medlemmer settes til 1.1. året etter kontingenten er betalt. Om de avsluttes i året kontingenten ble betalt vil de
ikke telle med i årsrapporten, og gruppa får ikke Frifondstøtte for medlemmet.
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Barnegruppens side. Medlemmer. Nytt medlem. Hovedleder kan
registrere nye medlemmer på knappen «Nytt medlem». Felter markert med
rødt er obligatoriske. Når man trykker lagre kommer man til et nytt skjema
der man kan legge til informasjon om foresatte. Vi ber om navn og
mobilnummer til minst en foresatt. Foresatte får egen innlogging til
MinSide, der de kan administrere sine barns medlemskap.
Vi bruker denne informasjonen til:
- Innkreving av kontingent fra 2022
- Eposter fra den lokale barnegruppen. Krever at epostadresse er
registrert.
- I en eventuell beredskapssituasjon.
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Barnegruppens side. Verv. Her finner man oversikt over hvem som har verv/er ledere i barnegruppen. Skjemaet fungerer på samme måte som under
medlemmer når man vil søke og gjøre utvalg. For å legge til et nytt verv trykker man på knappen «Nytt verv».
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Barnegruppens side. Verv. Nytt verv. Ved opprettelse av nye verv er det viktig å sjekke om personen allerede er registrert i vårt system som medlem eller
foresatt. Velg derfor den knappen som passer til den nye personen.
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Barnegruppens side. Verv. Nytt verv.
Her har vi valgt at en foresatt skal ha et verv.
Man får da opp en rullegardinmeny i feltet foresatte som gir
deg oversikt over hvilke foresatte som allerede er knyttet til
gruppen. Velg hvilket verv personen skal ha. Og fra hvilken dato
personen har vervet. Her er viktig å huke av for at personen skal
ha tilgang til MinSide. Felter merket med rød prikk er
obligatoriske. Husk å trykke lagre.
Dato for vist polititattest legges også til her. Hovedleder viser
politiattest til konsulent eller hovedkontor Søndagsskolen
Norge, andre verv viser politiattest til hovedleder.
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Barnegruppens side. Verv. Hovedleder kan gjøre noen endringer i vervet. Trykk da på «Endre» til venstre i skjemaet. Personen må selv gjøre endringer på
personopplysninger om seg selv ved å logge på MinSide. Har ikke personen registrert mobilnummer må dette legges til i CRM. Ring da til hovedkontorets
sentralbord: 22087100 eller send en epost til: minside@sondagsskolen.no
Hovedleder kan registrere dato for når vervet tar slutt. Registrere evt plass i styret. Gi tilgang til MinSide. Registrere levert politiattest.
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