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INTRODUKTION 
Velkommen til brugervejledningen til oprettelse af arrangementer i Conference Manager, som er 
Aarhus Universitets nye tilmeldingssystem til arrangementer. 

I det kommende vil det blive gennemgået, hvordan man opretter et arrangement og sætter sit 
arrangementswebsite op i Conference Manager. Er det dit første arrangement i systemet, så gå stille 
og roligt igennem guiden. Husk, at alt hvad du definerer i systemet kan ændres igen, så du skal ikke 
være bange for at opsætte noget forkert. De fleste sider i systemet gemmer din information 
automatisk. Der er dog enkelte steder, hvor du aktivt skal gemme. Der vil i så fald være en knap til 
det, som denne  

Der er forskellige faner i systemet, som overskrifterne i denne guide henviser til. For at sikre, at du hele 
tiden ved, hvor der henvises til, vil nogle af overskrifterne have en parentes efter sig. Disse indikerer, 
hvor henne på siden vi er. Hvis der f.eks. står ’Ordrebekræftelse (under Arrangementet  Bekræftelse 
og Billet)’, så er der tale om, at man først har gået ind under Arrangementet, så Bekræftelse og Billet 
og herefter på fanen Ordrebekræftelse. Dette er vist nedenfor. 

 

Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle de gennemgående funktioner i denne guide, 
der er nødvendige for dig. Alle funktioner, der kan aktiveres i forbindelse med at oprette et 
arrangement og et tilmeldingswebsite er behandlet i denne guide. 

Hvis du laver mange af den samme type arrangementer, kan du kopiere et arrangement, så du altid 
har et grundskelet at arbejde ud fra. 

Systemet er meget intuitivt og efter de første par gange, vil du uden tvivl kunne oprette de 
arrangementer, du har brug for, uden denne overordnede guide. Ellers kan du altid slå op i guiden, 
ligesom der er specifikke guides til en række af funktionerne på universitetets supportside, som du 
finder her.  

Skulle du opleve nogle problemer, eller har brug for hjælp kan du finde mere udtømmende guides 
her, ligesom du er velkommen til at sende en mail til conferencemanagersupport@au.dk. 

Med venlig hilsen, 

Aarhus Universitets konferencesupport 

Events og Kommunikationsstøtte, Forskning og Eksterne Relationer 

http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/konferencer-og-arrangementer/conference-manager/
http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/konferencer-og-arrangementer/conference-manager/
mailto:conferencemanagersupport@au.dk
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GRUNDOPSÆTNING AF ARRANGEMENT 
Første gang du har logget ind og skal oprette et arrangement, bliver du mødt af følgende 
skærmbillede: 

OPRET NYT ARRANGEMENT 

Klik på                               for at komme i gang med at lave dit første arrangement. Hvis du allerede 
har oprettet dit første arrangement, og ønsker at oprette endnu et, skal du klikke på  
                              i øverste højre hjørne af din startskærm. Du vil herefter blive guidet igennem 
Grundopsætningen af dit arrangement.  

Efter du har klikket på knappen, skal du navngive dit arrangement. Arrangementsnavnet er det, som 
deltageren vil se, når de tilmelder sig. Vælg derfor et sigende navn. Boksen under 
Arrangementsnavnet er en foranstaltning i forbindelse med persondataforordningen, der trådte i 
kraft d. 25. maj 2018. Den behøver du ikke nødvendigvis at forholde dig til. Gå videre ved at klikke 
på              

AFHOLDELSE 
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ANTAL DELTAGERE: Her kan du vælge, om der skal være en begrænsning på den samlede 
kapacitet til dit arrangement. 

TILMELDINGSDATOER: Du kan her fastsætte i hvilken periode, du ønsker, man kan tilmelde sig til dit 
arrangement. Det er ikke nødvendigt at markere den tidligste tilmeldingsdato. Hvis du lader den 
være udefineret, vil man blot kunne tilmelde sig arrangement, når tilmeldingslinket offentliggøres. 
Hvis du ønsker at offentliggøre dit tilmeldingswebsite inden selve tilmeldingen åbner, kan det være 
en god idé at krydse af i boksen Vis tidligste tilmeldingsdato på tilmeldingssiden. På den måde ser 
eventuelle deltagere datoen, hvis de forsøger at tilmelde sig, inden du har åbnet op for 
tilmeldingerne. 

ARRANGEMENTETS START- OG SLUTDATO SAMT TIDSPUNKT: Der skal defineres en start- og 
slutdato for dit arrangement. Hvis dit arrangement er et afgrænset event, skriver du blot de forskellige 
datoer og tidspunkter ind. Hvis du er ved at bygge en anderledes tilmelding op, såsom 
nøgledepositum, en forelæsningsrække eller andet, kan du sætte en sen dato og klikke af i Vis ikke 
start- og slutdato samt tidspunkt i tilmeldingsforløbet og (faktura). På den måde figurerer datoerne 
ikke i dit tilmeldingsforløb, ligesom man ved en forelæsningsrække kan kommunikere sig ud af 
datoerne i opsætningen af Deltagerkategorier. Læs mere om Deltagerkategorier på side 10. 

AFMELDINGSDEADLINE: Her kan du definere om deltagerne selv må afmelde sig fra arrangementet. 
Du kan ligeledes fastsætte en deadline for, hvor sent deltagerne selv må annullere deres tilmelding. 

REDIGERING AF VALG EFTER TILMELDING: Ligesom du kan definere om deltageren selv må 
afmelde sin registrering, kan du definere om deltageren må ændre i sin tilmelding. Det er både 
personoplysninger der kan ændres, ligesom det kan være specifikke tilvalg, f.eks. hvilken workshop 
de ønsker at deltage i. Ligesom med afmeldingen kan du her definere en deadline for, hvor sent 
deltagerne kan redigere deres valg. 

VENTELISTE: Hvis du ønsker at aktivere ventelisten på dit arrangement, skal du klikke på Tillad 
tilmelding til venteliste. Systemet vil nu automatisk spørge deltagere om de ønsker at komme på 
ventelisten, hvis arrangementets eller deltagerkategoriens maksimale kapacitet er nået. Hvis du 
aktiverer ventelisten, kommer der en ny boks op i nederste 
højre hjørne. Her kan du definere om ventelisten skal 
håndteres automatisk (først til mølle-princippet), eller om du 
manuelt vil administrere ventelisten. Ligeledes kan du 
definere i hvor lang tid, den ledige plads skal være 
gældende for personen på ventelisten. Hvis du 
administrerer listen manuelt, kan du tildele pladser under Deltagere  Andre Lister  Venteliste.  
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Når du har opsat ovenstående, klikker du på       og du vil komme frem til Indstillinger. 

 

 

INDSTILLINGER 

I skærmbilledet til 
venstre er betaling 
sat til. Hvis man ikke 
har sat betaling til, er 
det kun funktionerne 
i den gule boks, du 
skal forholde dig til. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPROG: Her kan du definere, hvilket sprog dine brugere skal tilmelde sig på. Alle standardtekster i 
systemet vil efterfølgende ændre sig til det sprog, du har valgt. Det er ikke muligt at lave 
sprogversionering i systemet. Har du et arrangement med internationale deltagere er den bedste 
løsning derfor at lave en engelsk tilmeldingsproces, og publicere den for alle deltagere, både danske 
og internationale. 

ARRANGEMENTETS SVAR EMAIL: Her definerer du hvilken mail, der skal modtage henvendelser 
omkring arrangementet 

VIL DU ANGIVE PRISER PÅ DIT ARRANGEMENT? Hvis du har behov for at oprette priser på dit 
arrangement, skal du klikke på knappen Jeg vil gerne kunne angive priser. 
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Herefter kan du vælge om der skal vises priser på bekræftelsen, hvis det samlede beløb er 0. Du kan 
også vælge om trinnet med den ordreansvarlige skal springes over, hvis beløbet er 0. Den 
ordreansvarlige er den ansvarlige for ordren, og vil stå som betaler på fakturaen. Vi anbefaler at 
sætte kryds i begge bokse. Læs mere om den ordreansvarlige under Deltagerkategorier på side 10. 

VALUTA: Denne er låst, da AU altid skal opkræve i DKK. 

Klik på               for at komme videre i opsætningen af arrangementet. 

 

ARRANGØR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Arrangør kan du udfylde information om afsenderen af arrangement. Det, du skriver ind her 
vil komme på footeren på hjemmesiden. Footeren er den bjælke, der er nederst på hjemmesiden, 
hvor der vil være forskellige informationer om arrangementet. 

Klik på  
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AFHOLDELSESSTED 

 

Her markerer du stedet, hvor arrangementet skal afholdes. Hvis du ønsker at aktivere det, kan du få 
afholdelsesstedet til at stå i din bekræftelsesmail. Har du et arrangement uden sted, f.eks. uploads af 
abstract eller håndtering af deposita, kan du fjerne visningen af afholdelsesstedet i 
bekræftelsesmailen. Du skal dog som minimum udfylde navn ovenfor. Klik på  

Du er nu på siden Arrangementet  Grundopsætning. Det næste vi skal definere er betalingen. Hvis 
du planlægger et arrangement uden betaling, kan du springe videre til Deltagerkategorier på side 
10. Klik på fanen                 i højre side af skærmen. 
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BETALING (UNDER ARRANGEMENTET  GRUNDOPSÆTNING)  
Under fanen Betaling skal du starte med at fastsætte en ydelse, sag og sagsnummer. Klik på                                          
_______ under Integration til NavisionStat. 

I det nye vindue definerer du den korrekte ydelse for arrangementet. Ydelsen er automatisk afstemt 
for moms.  Nederst på listen kan du vælge Ved ikke. Ved at vælge dette felt, vil der blive fremsendt 
en mail til Debitor som efterfølgende vil kontakte dig. 

Efter valg af ydelse skal du vælge Sag og Sagsnummer. Du kan begynde at skrive tallet under Sag, 
hvorefter listen vil tilpasse sig. Når du vælger Sagsnummer, vil der kun være sagsnumre, der passer 
til den valgte sag. Klik på  

Tag et screenshot af det nye skærmbillede, som vist nedenfor. Send dit screenshot til din 
projektøkonom/controller. Når konteringen er godkendt, kan du offentliggøre arrangementet. 

 

Herefter skal du opsætte de forskellige betalingsmuligheder, du ønsker at give dine deltagere. Klik 
på                                 længere nede på skærmen. Acceptér betingelserne og tryk Fortsæt. 

 

I øverste venstre hjørne kan du tilføje og/eller fjerne 
forskellige betalingsmetoder. Når knappen er grøn, 
vil betalingsmuligheden være til stede for 
deltageren. 

Under Faktura på side 15 kan du fastsætte om EAN 
fakturering skal være en mulighed for deltageren.  

Klik på  

 



   
  Conference Manager support 

  Events og Kommunikationsstøtte 
 Tilpasset 06.11.2019 Forskning og Eksterne Relationer 

 
 

Side | 10  
 

 
DELTAGERKATEGORIER OG PERSONOPLYSNINGER (UNDER ARRANGEMENTET  
GRUNDOPSÆTNING) 
Klik på fanen                        i højre hjørne af siden.  

Deltagerkategorier gør, at du kan differentiere mellem dine deltagere og lave forskellige 
tilmeldingsprocesser til dine forskellige typer af deltagere. Det kan eksempelvis være, at der både 
skal være en medarbejderbillet og en billet til studerende. 

Der vil være en deltagerkategori kaldet Standard, som skal tilpasses. Klik på        

Vælg et sigende navn for kategorien, da det er den/disse, som dine deltagere vil se og vælge 
imellem. 
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DELTAGERPLADSER OG ANTAL DELTAGERE DER MÅ TILMELDES: Her kan du definere om der må 
tilmeldes ubegrænsede antal deltagere i den specifikke kategori, eller om der skal være en 
maksimal grænse på kapaciteten. Ligeledes kan du definere, om der må tilmeldes flere deltagere 
ad gangen i kategorien, eller om der skal være en begrænsning på. 

PRIS FOR DELTAGELSE: Angiv prisen for denne kategori. Du kan lave differentierede priser for hver 
kategori. Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du har oprettet et arrangement med betaling. 

ARRANGEMENTSKODE: Her kan du definere en kode, som deltagerne kan bruge, hvis de tilmelder 
sig via events.au.dk. Oftest vil denne ikke være brugt, da du senere i forløbet kan definere din egen 
URL. Det vil typisk være dette link man publicerer, i stedet for at bede deltagerne om at gå igennem 
events.au.dk. 

ADGANG TIL TILMELDING: Her kan du definere om deltagerkategorien skal være synlig for alle på 
websitet, eller om det kun skal være særligt inviterede, der kan se deltagerkategorien. 

Klik på              

Hvis du ønsker at dine deltagere skal udfylde andet end de prædefinerende felter Fornavn, 
Efternavn og Email, klik da på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I listen, vist her til højre, kan du vælge 
typen af personoplysningsfelt, som du 
ønsker, deltagere skal udfylde. Under 
Standardfelter er der en lang række 
foruddefinerede felter, såsom adresse, 
postnummer, telefon og lignende. 

Vær opmærksom på at knappen 
Godkendelse af deling af oplysninger 
skal anvendes, hvis du planlægger at 
offentliggøre deltagerlisten eller have 
navneskilte til at lægge på et bord til 
arrangementet. Dette skyldes 
persondataforordningen. 

Derudover kan det være en særdeles 
god idé at lave en Checkbox, hvori 
deltageren skal tage stilling til om 
han/hun ønsker at blive informeret om 
lignende arrangementer i fremtiden. 
På den måde har du indhentet et 
samtykke fra deltageren, så du kan 
invitere ham/hende til et lignende 
arrangement. 
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Dette gentages indtil man har de felter med oplysninger, som man ønsker deltagerne skal udfylde. 
Du kan ændre i rækkefølgen af oplysningerne ved at trække med de blå pile      i oversigten. 

Hvis du ønsker flere forskellige deltagerkategorier klikker du på                                   og sætter kategorien 
op. Du kan ligeledes kopiere en deltagerkategori ved at klikke på                Deltagerkategorien har 
de samme oplysningsfelter, som de du har lavet til den første kategori. 

Du kan udfylde deltagerbeskrivelse, hvis du ønsker – denne kan anvendes til at give uddybende 
information om de forskellige deltagerkategorier på tilmeldingssiden.  

Hvis du har et arrangement med flere forskellige datoer, kan du navngive dine deltagerkategorier 
med de specifikke datoer, så dine deltagere kommer til at vælge imellem forskellige datoer i stedet 
for forskellige kategorier. 

ORDREANSVARLIG 
Denne funktion er kun tilgængelig for betalingsarrangementer. Her kan man definere hvilke 
informationer man har behov for fra den ansvarlige for ordren. Disse tilpasses på samme måde som 
oplysningsfelterne i deltagerkategorierne. OBS: Det er vigtigt, at deltageren udfylder CVR, hvis der 
er tale om samme ministerområde. Ellers fratrækkes momsen ikke! 

Når en deltager har tilmeldt en eller flere personer til et betalingsarrangement, vil den 
Ordreansvarlige på sidste side skulle udfylde disse informationer. 

LEDSAGERKATEGORI 
Hvis du ønsker, at dine deltagere skal kunne medbringe en eller flere ledsagere til arrangementet, 
klikker du på                               i øverste højre hjørne. Herefter tilpasser du blot kategorien ligesom en 
deltagerkategori. Ledsagere tælles med i arrangementets maksimale kapacitet.  

TILVALG (UNDER ARRANGEMENTET) 
Hvis du ønsker at dine deltagere skal tage stilling til ekstra tilvalg, såsom ”Ønsker du at deltage i 
middagen” eller ”Ønsker du transport?” kan du administrere det under Arrangementet  Tilvalg 

Klik på  

  I den lilla bjælke kan du 
definere om tilvalget må 
fravælges af deltageren og 
hvilke deltagerkategorier, der 
skal have valget.  

Ligeledes kan du definere om 
der må vælges ét eller flere af 
de muligheder, du opstiller.  

Du kan definere antallet der 
skal være til rådighed og hvor 
mange gange tilvalget må 
vælges. Derudover kan du 
vælge prisen for det enkelte 
tilvalg.  

Hver gang du tilføjer et tilvalg 
er der tale om en overskrift 
med x antal valgmuligheder. 
Klik på             når du er 
færdig.   



   
  Conference Manager support 

  Events og Kommunikationsstøtte 
 Tilpasset 06.11.2019 Forskning og Eksterne Relationer 

 
 

Side | 13  
 

 

OVERNATNING (UNDER ARRANGEMENTET) 
På grund af funktions omfang og/eller anvendelighed, er der udarbejdet en særskilt guide. Du finder 
den specifikke guide her. 

PROGRAM (UNDER ARRANGEMENTET) 
Under denne fane finder du skabelonen til at opsætte dit program. For at påbegynde opsætningen 
af dit program skal du klikke på                                        for at komme ind på nedenstående skærmbillede. 

 

Endelig kan du tilføje materiale til et specifikt programpunkt, fx undervisningsmateriale. 

Ved at klikke på Redigér i bjælken vist nedenfor kan du tilpasse hvordan programmet skal se ud rent 
visuelt, ligesom du kan definere om programmet skal være en del af tilmeldingsprocessen eller ej. 
Planlægger du et arrangement, hvor der er et program for en hel dag, uden forskellige valg, giver 
det god mening ikke at vise programmet under tilmeldingen. Men blot på den endelige hjemmeside. 
Læs mere om opbygning af tilmeldingswebsites på side 19. 

 

  

I den øverste lilla bjælke kan du angive 
navnet og tidspunktet for 
programpunktet. Du kan ligeledes 
vælge hvilke(n) deltagerkategori(er), 
der skal kunne vælge programpunktet.  

Du kan derudover definere om 
programpunktets kapacitet skal være 
selvstændigt eller følge arrangementets 
overordnede kapacitet. 

Du kan lave differentierede priser på 
hvert programpunkt, ligesom der kan 
være sideløbende programpunkter, hvor 
deltagerne skal vælge et af de fastsatte 
programpunkter. Alternativt beder du 
blot deltagerne om at vælge de 
programpunkter de ønsker at deltage i. 

Du kan ligeledes vælge baggrundsfarve 
og tekstfarve for yderligere at 
tydeliggøre enkelte programpunkter. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvordan_lader_jeg_mine_deltagere_vaelge_overnatning_i_Conference_Manager.pdf
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BEKRÆFTELSE OG BILLET (UNDER ARRANGEMENTET) 
På denne side kan du tilpasse den ordrebekræftelse som dine deltagere modtager efter endt 
tilmelding, ligesom du kan ændre fakturaen og bekræftelsen til den ordreansvarlige, hvis du 
planlægger et betalingsarrangement. Endelig kan du vælge om der skal være billet til dit 
arrangement. 

ORDREBEKRÆFTELSE (UNDER ARRANGEMENTET  BEKRÆFTELSE OG BILLET) 
Ordrebekræftelsen kommer ud til alle dine deltagere efter de har færdiggjort tilmeldingsprocessen. 
For at ændre opsætningen af den skal du klikke på                i nederste venstre hjørne. Hvis du har et 
betalingsarrangement, vil der være 2 bekræftelser. Start med den længst til venstre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du et betalingsarrangement skal du ligeledes 
gennemgå ovenstående for bekræftelsen til den ordreansvarlige.  

Her kan du definere om Ordrebekræftelsen skal 
vedhæftes som PDF eller skrives direkte ind i mailen. 

Her kan du definere navnet på Ordrebekræftelsen 
(f.eks. Workshoptilmelding). 

Her kan du flette personoplysninger ind. Hvis du f.eks. 
har bedt dine deltagere om at udfylde Titel kan du 
titulere dem i deres ordrebekræftelser. 

Her kan du ændre opsætningen af 
Bekræftelsesmailen, så den bliver tilpasset dit 
arrangement og med den nødvendige og rigtige 
information. 

Logoet vil automatisk være identisk med headeren i 
den skabelon du har valgt under designet af dit 
website. Se mere på side 22. 

Fritekst og sluttekst er fri tekst, som du kan skrive ind i 
mailen. Om du vælger Fritekst eller Sluttekst indvirker 
kun på placeringen af teksten i mailen. 

Under Tilmeldingsinfo kan du definere hvilke 
informationer, der automatisk skal flettes ind i 
bekræftelsen, ligesom du kan vælge om beløbet 
skal være en del af bekræftelsen. 

Du kan altid se et eksempel på din ordrebekræftelse 
ved at klikke på                    under billedet af din 
ordrebekræftelse. 
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FAKTURA (UNDER ARRANGEMENTET  BEKRÆFTELSE OG BILLET) 
Denne fane er kun tilgængelig, hvis du planlægger et betalingsarrangement. Her kan du tilpasse 
fakturaen, der bliver fremsendt til dine deltagere i forbindelse med deres betaling. 

 

FAKTURA EMAIL: Her kan du tilpasse den mail, der bliver udsendt i forbindelse med fakturaen. 

KREDITNOTA EMAIL: Her kan du tilpasse den mail, der bliver udsendt i forbindelse med eventuelle 
kreditnotaer. 

LOGO: Er låst. Der vil altid være AU logo på fakturaen. 
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PERSONOPLYSNINGER: Her kan du definere hvilke af de personoplysninger du har fået fra dine 
deltagere, der skal inkluderes på fakturaen. 

UDSTEDER: Er låst, idet det altid er AU, som er udsteder. Du kan dog ændre mail, telefonnummer og 
website. 

FRITEKST: Er låst pga. en nødvendighed for ensartede fakturaer. 

AUTOMATISK UDSENDELSE: Du kan vælge at deaktivere denne funktion og manuelt sende 
fakturaer ud til deltagerne. OBS: Funktionen er dog især anvendelig, hvis du har brug for at teste 
tilmeldingsprocessen til et betalingsarrangement. Hermed kan du undgå, at der udsendes fakturaer, 
og du kan slette din test-tilmelding før en faktura udsendes. 

BETALINGSFRIST: Her kan du definere betalingsfristen for arrangementet. Det er typisk ikke noget du 
som arrangør behøver at forholde dig til, da den er sat til 14 dage automatisk.  

PRÆFIX OG NUMMERSERIE: Er låst, så Økonomi kan holde styr på de forskellige fakturaer, der sendes 
ud i forbindelse med arrangementet. 

TILLAD NUL-FAKTURA: Er låst, da der ikke skal sendes fakturaer ud, hvis det samlede beløb er 0 kr. 

TILLAD FAKTURERING VIA EAN: Vi anbefaler, at denne er slået til, men hvis det ikke er relevant for 
arrangementet, kan man deaktivere funktionen. 

NULSTIL FAKTURASERIE: Denne er kun synlig, når der har været udsendt fakturaer på 
arrangementet. Den skal IKKE anvendes. I så fald vil fakturaserien starte forfra, og Økonomi har ikke 
mulighed for at danne sig et overblik over fakturaerne til arrangementet. 
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BILLET (UNDER ARRANGEMENTET  BEKRÆFTELSE OG BILLET) 
Hvis du har brug for at registrere dine deltageres ankomst eller blot ønsker at have en billet til dit 
arrangement, kan det oprettes i systemet. For at starte, klik på                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer herefter ud på oversigtssiden over din billet, hvor du kan tilpasse teksten ovenover din 
billet i Følgebrev  

Ligeledes kan du tilpasse hvor på billetten de forskellige elementer skal være placeret. Dette gøres 
under Design 

I boksen til venstre kan du definere hvilket indhold, 
der skal være på din billet. 

Du starter med at vælge den deltagerinformation, 
som skal flettes ind på billetten. Ligesom andre 
steder i systemet, vil det være muligt at vælge ud fra 
de personoplysningsfelter, du har bedt deltagerne 
om at udfylde som en del af deres tilmelding. 

Du kan sammensætte linjer af personoplysninger, 
men idet du senere har mulighed for at rykke rundt 
på informationer, kan du lade den stå for nu. 

Herefter kan du uploade et billede, hvis du ønsker at 
have et billede med på din billet. Se mere om 
uploads af billeder til arkivet på side 24. 

Endelig kan du tilføje en fritekst, hvis der er noget 
særligt, du vil kommunikere på din billet, ligesom du 
kan tilføje en QR kode. 

 

Klik herefter på 
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ANKOMSTREGISTRERING (UNDER ARRANGEMENTET)  
Under denne fane kan du ankomstregistrere dine deltagere, hvis du har oprettet en billet eller en 
stregkode på deltagernes navneskilt. 

Hvis du har tilsluttet en USB scanner, kan du scanne billetterne direkte. Alternativt kan ID’et på 
stregkoden skrives ind. 

Der kan også ankomstregistreres ved at bruge funktionen Eksternt Login. Der er lavet en guide til 
ankomstregistrering gennem Eksternt Login. Følg linket i afsnittet nedenfor for at lære mere. 

EKSTERNT LOGIN (UNDER ARRANGEMENTET) 
På grund af funktions omfang og/eller anvendelighed, er der udarbejdet en særskilt guide. Du finder 
den specifikke guide her. 

 

  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvad_kan_jeg_bruge_funktionen_Eksternt_Login_til.pdf
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WEBSITE 
Som en integreret del af Conference Manager, kan du opbygge dit eget website til dit arrangement.  

Modulet er bygget sådan op, at der skal være en forside på dit arrangement og en tilmeldingsside. 
Hvis der er tale om et meget simpelt arrangement, kan du blot lade forsiden være tilsvarende simpel. 

I opsætningen af Websitet, skal du igennem Grundopsætning, Design, Sider og Aktivering. Start med 
at klikke ind på menuen Website  Grundopsætning 

GRUNDOPSÆTNING AF WEBSITE (UNDER WEBSITE  GRUNDOPSÆTNING) 
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WEBADGANG: Her kan du definere om alle skal kunne tilmelde sig dit arrangement, eller om det 
kun skal være personer, som du har inviteret igennem systemet. Vær opmærksom på, at du også 
kan definere dette under hver enkelt Deltagerkategori. Du kan dermed have et åbent website, hvor 
der er en enkel Deltagerkategori (f.eks. Alumner), som kun er tilgængelig for særligt inviterede. Se 
mere under Deltagerkategorier på side 10. 

WEBADRESSE: Din unikke webadresse fastsættes her. Domænet events.au.dk er indkøbt, så dit 
arrangement vil som udgangspunkt hedde events.au.dk/ efterfulgt af den tekst, du skriver ind her. 
Du kan ikke have æ, ø eller å i din webadresse.  

KONTAKT: På alle hjemmesider vil der være et link nederst på siden med ’Kontakt arrangøren her’. 
Vælg her den mail, der skal fremsendes henvendelser til.    

METADATA: Metadata er anvendeligt, hvis et link skal deles på sociale medier, f.eks. Facebook. Her 
kan du beslutte, hvilken titel der i så fald skal stå, hvilken kort beskrivelse der skal være, og om der 
skal være et specifikt billede. 

GOOGLE ANALYTICS: Hvis du har behov for at tracke trafikken til dit website, kan du opsætte din 
Google Analytics-streng her. 

MODULER: Dette er et modul gør, at der på tværs af AU kan laves en samlet overbliksside over alle 
arrangementer på universitet. Vi anbefaler at lade fluebenet være sat til i boksen. 

ARRANGEMNTSKODE (IKKE VIST PÅ SCREENDUMP PÅ FOREGÅENDE SIDE): Her kan du tilføje en 
særlig kode, som deltagerne kan indtaste på events.au.dk for at komme videre til din tilmelding. Vi 
anbefaler dog som udgangspunkt ikke denne funktion, da den ikke er lige så brugervenlig som et 
direkte link eller et link ind til dit arrangementswebsite. 

  

TEKSTER (UNDER WEBSITE  GRUNDOPSÆTNING) 
Her kan du tilpasse mange af de tekster, som deltagerne vil se før, under og efter deres 
tilmeldingsproces.  

INFORMATION TIL DELTAGERNE, NÅR TILMELDING IKKE ER MULIG: Her kan du opsætte diverse 
tekster, når websitet er lukket, arrangementet er udsolgt/fyldt op samt teksten til når arrangementet 
er fyldt op og du har aktiveret ventelisten. 

RESPONS: Her kan du tilpasse teksterne, der vises på den sidste side efter endt tilmelding og den 
side, der vises, hvis deltageren tilgår sin tilmelding på et senere tidspunkt. 

EGNE BETINGELSER: Her kan du tilføje dine egne betingelser til et arrangement. Det er nødvendigt, 
hvis du f.eks. ønsker at opkræve et no-show fee på dit arrangement. Se mere om no-show fee i den 
specifikke guide her. 

ANDRE BETINGELSER: Her kan du til- eller fravælge standard annulleringsbetingelserne. Vi 
anbefaler ikke, at du ændrer denne indstilling. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvordan_tilfoejer_jeg_no-show_fee_i_Conference_Manager.pdf
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EMAILS: Her kan du opsætte de emails, der sendes ud til deltagerne hvis de enten afmelder sig eller 
tilmelder sig et arrangement, hvor de kommer på ventelisten. 

 

MØDEINDKALDELSER (UNDER WEBSITE  GRUNDOPSÆTNING) 
I det tredje faneblad under Grundopsætning kan du opsætte funktionen, så du sender 
mødeindkaldelser ud i forbindelse med dit arrangement. Mødeindkaldelsen vil være en del af dine 
deltageres tilmeldingsproces, og du kan ligeledes læse mere om funktionen i den specifikke guide 
her.  

Start med at klikke på  

 

 

  

Du starter med at definere hvilke deltager-
kategorier, der skal have mødeindkaldelsen. 

Du kan derudover vælge hvilken dato og tidspunkt 
mødeindkaldelsen skal være på. Systemet vælger 
automatisk arrangementstidspunktet, men du kan 
tilpasse det efter behov. 

Herefter kan du vælge om lokationen skal 
følge arrangementets lokation eller om du vil 
skrive en lokation ind manuelt. 

Til slut kan du skrive Emne for mødeindkaldelsen 
og en eventuel beskrivelse. 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvordan_aktiverer_jeg_funktionen__saa_deltageren_kan_faa_arrangementet_i_sin_kalender.pdf
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DESIGN AF WEBSITE (UNDER WEBSITE  DESIGN) 
Under designet af dit website 
kan du vælge hvordan dit 
website skal se ud for dine 
deltagere.  

 

 

 

 

 

 

 

MENUTYPE: Her kan du vælge om menuen skal være i venstre side eller i toppen af dit website. 

TEMA: Der er udarbejdet 4 forskellige designskabeloner på både dansk og engelsk. Standard, 
Medarbejdere, Studerende og Aarhus BSS. Vi anbefaler at du arbejder med Standard til officielle 
arrangementer.  
Derudover er der forskellige basistemplates, der ligger som en del af Conference Manager. Disse 
anbefaler vi ikke at bruge, ud over den, der hedder Plan hvid. Med denne kan du tilpasse 
hjemmesiden helt som du ønsker det.  

LAYOUT: Her kan du tilpasse de forskellige skrifttyper og farver på dit website. Ved valg af en af de 
4 basisskabeloner fra AU er der allerede tilpasset med farver og skrifttyper efter universitetets 
designlinje. 

LOGO: Er ligeledes en del af de 4 basisskabeloner, men anvender du Plan hvid, kan du sætte et 
alternativt logo ind. Ellers anbefaler vi ikke, at der ændres i denne. 

TOPBILLEDE: Her kan du tilføje et topbillede under logoet/logobjælken. Det kan f.eks. være et 
banner omhandlende det specifikke arrangement. 

INSTITUTSNAVN: Her kan du få en linje med dit institut/enhed/centernavn til at stå under headeren 
på hjemmesiden. Vi anbefaler dog at lave det som et topbillede med AU farver og typografi, hvis du 
ønsker at have dit enhedsnavn i headeren. 

ARRANGEMENTETS NAVN: Her kan du få arrangementets navn til at stå under headeren på 
hjemmesiden. 

BUND/FOOTER: Denne vil være præ-defineret ud fra hvad du har udfyldt i Grundopsætning, da du 
startede med at planlægge dit arrangement. Her kan du dog tilpasse footeren, så der kun er de 
informationer med, som du ønsker.  
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SIDER PÅ WEBSITE (UNDER WEBSITE  SIDER) 
Under denne fane kan du tilpasse hvilke sider, der skal være synlige på dit tilmeldingswebsite. 

Forsiden og Tilmelding er obligatoriske, men du kan selv tilpasse deres navne og du bestemmer selv, 
hvad der skal være på forsiden. Derudover er der en række foruddefinerede sider, som du kan 
udfylde. 

PROGRAM: Hvis du har brugt programfunktionen i din opsætning og ønsker at programmet skal 
være tilgængeligt på dit website, kan du slå det til her. 

DOWNLOADS: Her kan du uploade filer, som dine deltagere kan downloade. Du kan vælge at gøre 
siden tilgængelig for alle eller kun for deltagere. 

EKSTERNT LOGIN: Denne side skal være slået til, hvis du ønsker at anvende funktionen Eksternt 
Login. Læs mere om Eksternt Login her. 

DELTAGERLISTE: Her kan du tilpasse deltagerlisten, hvis den skal være tilgængelig. Du kan tilpasse 
hvilke informationer, der vises og hvem der kan se deltagerlisten. Husk at have indhentet samtykke 
fra dine deltagere før du offentliggør navne på dit website.  

UPLOADS: Du kan lade dine deltagere uploade filer i forbindelse med deres tilmelding eller via 
websitet efter endt tilmelding. Læs mere om de forskellige muligheder for uploads her. 

OPRET NY SIDE PÅ WEBSITET 
Du kan selvfølgelig også lave din egen side, ved at klikke på                       i højre side af skærmen.  

Når du opretter en side kan du vælge hvilket navn den skal have, og om den skal vises i menuen på 
websitet eller ej. Hvis du vælger ikke at vise siden i menuen kan du stadig linke til den inde i systemet. 
Derudover kan du selvfølgelig tilpasse den enkelte side. 

TILPASNING AF SIDE PÅ WEBSITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses i billedet på ovenfor, er layoutet i sidetilpasningen genkendeligt fra tekstprogrammer 
som Microsoft Word. Det er samme skabelon, der anvendes til mails i systemet. Der er dog to 
funktioner, vi vil have fokus på her. Indsætning af links                      og indsætning af billeder  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvad_kan_jeg_bruge_funktionen_Eksternt_Login_til.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Hvordan_haandterer_jeg_uploads_i_Conference_Manager.pdf
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INDSÆT LINK PÅ WEBSITE 
Klik på                     for at indsætte et link på din side. Herefter har du tre muligheder: 

 

Linket kan være en side på websitet. Det kan være din tilmeldingsside, forsiden eller en af de andre 
sider, du har oprettet og/eller aktiveret. 

Du kan ligeledes indtaste et link manuelt/kopiere et link ind, hvis du vil linke til en ekstern side. 

Den sidste mulighed er at linke til en fil, der er tilgængelig på siden Downloads, hvis du har aktiveret 
siden med Downloads og uploadet filer.    

UPLOAD AF BILLEDER PÅ WEBSITE 
Når der skal sættes billeder ind på din side, skal du klikke på       ikonet. 

Herefter klikker du på                 og finder den fil, du vil lægge ind på din side. Klik herefter på 

Du kan nu finde billedet nederst i listen med filer.                 

 

 

  

  

Har du tidligere 
uploadet et billede, som 
du skal bruge igen, kan 
du bruge 
søgefunktionen. 

Alle filer vil være på den 
samme liste, så det er 
en god idé at kalde sine 
filer et præcist navn, så 
de hurtigt kan genfindes 
senere. 

Dette eksempel er lavet 
ud fra billeder på et 
website, men 
proceduren er den 
samme i mails og andre 
steder, hvor der kan 
indsættes billeder. 
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TEST OG AKTIVERING AF WEBSITE (UNDER WEBSITE  AKTIVERING) 
Under Website  Aktivering kan du både teste og offentliggøre dit website. 

Nederst på siden er der en Tjekliste, der viser, hvad du skal have udfyldt før du kan teste og 
offentliggøre dit website. Hvis du mangler at udfylde noget, vil du se        ikonet ud fra den indstilling, 
der skal tilpasses.  

Før du offentliggør dit website, er det en god idé at gå igennem tilmeldingen som en deltager. Ved 
at klikke på                                kan du gennemgå din tilmeldingsproces, som en deltager vil opleve 
den.  

Når du er klar til at offentliggøre dit website, klikker du på  i øverste højre hjørne af 
skærmen. 

Dit website er nu aktivt, og dine deltagere vil kunne tilmelde sig, hvis du har åbnet op for tilmeldingen. 

 

LÆR MERE 
Husk at du på her på medarbejdersiden for Conference Manager kan finde guides til flere af de 
mange forskellige funktioner, der findes i Conference Manager. 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/konferencer-og-arrangementer/conference-manager/
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