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1. Kort flow- og arbejdsbeskrivelse
Administrationsmodulet (indersiden):
Tilgås fra https://auwsadmin.au.dk
Her opretter administrator og redaktør abonnementer og løssalg.
Struktur:

Webshoppen er opdelt i 10 selvstændige hovedområder. ”Administratoren” og ”redaktøren” har som udgangspunkt kun redigeradgang
til eget hovedområde, men har læseadgang overalt. Webshoppen er opdelt i ”arrangementer”, ”abonnementer” og ”løssalg”.

Administratoren opretter hovedområdets organisatoriske struktur. Som udgangspunkt ligger alle arrangementer, abonnementer og løssalg på
fakultetsniveau. Større institutter og centre med behov for selvstændig branding oprettes som selvstændige organisatoriske enheder. Det er en
balancegang og aftales individuelt med administratoren på hovedområdet. Strukturændringer kan lade sig gøre1
Anbefalet arbejdsflow for administrator og redaktør:
A.
B.
C.
D.

Opret grundlæggende data – Opret pris(er) – check formularens deltagerside ved at klikke Publicer og Vis. Hvordan ser den ud? Brugervenlig?
Opret evt. Ekstra-felt(er). Tænk over, hvad du vil informere/indsamle deltageroplysninger om … stadig brugervenlig?
Opret evt. Sub-arrangementer evt. med differentieret pristilknytning …
Check nu hele formularen i alle faser: Tilmelding – deltagerside – betalingsside-afslut – e-mailordrebekræftelse. Ved meget komplekse
formularer er det en god ide at lade en kollega kontrolchecke … Er formularens opbygning logisk? Indsamles de nødvendige oplysninger mhp. at
gennemføre et arrangement professionelt? Overholdes persondataloven?
E. Arrangementet er nu klar til publicering på AU hjemmesiden (husk at fraklikke faktura), slet testdeltagere, og vær meget omhyggelig med at
kopiere og oploade det rigtige link (URL) til hjemmeside. Hvis webredaktøren/webmasteren forestår denne delopgave, test 3-4 deltagernavne
fra AU hjemmesiden, så du er sikker på, at linket er korrekt publiceret.
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Jo flere ”afholdte arrangementer”, som manuelt evt. skal flyttes til ny organisatorisk enhed, jo større arbejdsopgave – så vær forudseende i strukturopbygningen
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Deltagerens tilmeldingsflow:
Står på en spændende hjemmeside, arrangementskalender, nyhedsside (eller modtaget direct mail, set opslag) med ”Tilmelding til XX arrangement.”
Deltageren klikker på tilmeldingslinket (URL’en) og gennemfører 4 step ved betalingsarrangementer (arrangementsside – deltagerside – betalingsside –
og ordrebekræftelse) og 3 step ved gratisarrangementer.
Alle deltagere modtager en mail ordrebekræftelse, som er deres kvittering og gyldige adgangsbillet.
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Samarbejde
Webshoppen baserer sig på et samarbejde mellem forretningssiden (vha. administrator og redaktør) og økonomisiden (vha. regnskabsmedarbejder)
med IT som katalysator.

Generel brug af ”fællesmailen”
Webshoppen indeholder en generel e-mail funktion, men brug gerne dit eget e-mailsystem, som håndterer formatering af e-mail meget pænere. For at
kopiere e-mail adresser: Stå i adressefeltet på fællesmailen. Tryk ctrl + a (alle fællesmailens e-mail adresser markeres), tryk ctrl + c (e-mail adresserne
kopieres), åben en ny mail i dit eget mailsystem og tryk i en ny e-mails adressefelt ctrl + v. Dermed får du alle e-mailadresserne over på en nem måde og
kan arbejde videre i dit eget mailsystem.

Generel brug af Excel arkene
Fanebladene på ”Deltager” og ”Betalinger” kan nemt gemmes lokalt og evt. opdateres der, men du kan ikke via Excel gemme i webshoppens database.
Hvis du har brug for at opdatere, skal det ske via Deltager fanebladene. Ved visning af EAN-numre på Betalings excelarket, skal du markere kolonnen,
højreklikke, vælg ”formater celler”, vælg ”tal”. Dermed vises alle EAN-numre i læsbart format.

Krediteringsproceduren
Nuværende fremgangsmåde: Redaktøren skriver frameldingsårsag i deltager noten (husk ikke at angive personfølsomme begrundelser, som
sygdomsårsag o. lign.). Hvis det er en delkreditering, skal noten påføres på deltagerens sub-arrangement. Skriv minimum frameldt, dato og dine
initialer. Send en kort mail til webshoppens ”krediteringsfunktion”. Beløbet bliver krediteret via DIBS (betalingsgateway) og beløbet tilbageføres til
deltagerens betalingskonto. Ved fakturering følges den almindelige krediteringsprocedure i Navision.
Marts 2010: Der digitaliseres et trin mere: Under deltageroplysninger indsættes et fast krediteringsfelt. Når redaktøren sætter flueben heri, skifter
deltageren farve, placeres automatisk i skraldespanden (og er dermed fratrukket den samlede deltageroversigt), og der sendes automatisk en standard
e-mail tekst til ”krediteringsfunktionen”.
Nærmere info følger, når ændringerne er implementeret i webhoppen.
God fornøjelse 
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Webshoppens Administrationsmodul (inderside) for administratorer og redaktører

Hovedområdestruktur

Organisationsstruktur

Tidsmæssig inddeling

4 kategorier: Arrangementer, Parallel arrangementer, Abonnementer og Løssalg
Generel menubjælke til de 4 kategorier (Opret, rediger, kopier osv.)

4

2. Opdeling i hovedområde og organisationsstruktur
Administratoren opretter hovedområdestrukturen, så den fx afspejler de større institutter og centres behov for ”afsenderoplysninger” samt behov for ”branding”.
Hvert hovedområde har sit eget ’faneblad’, dvs. selvstændige site i
webshoppen, fx ARTS osv.
Alle webshopredaktører/administratorer kan hente inspiration og se
hinandens hovedområde, men som udgangspunkt kan man kun
redigere inden for eget hovedområde (dvs. det er rettighedsstyret)
Den centrale administrator definerer hovedområdets struktur, fx
opdelt på institutter/centre. Disse oplysninger indflettes på
arrangementets side og på email ordrebekræftelsen. Det er derfor
vigtigt, at kategorierne indeholder fysiske enheder med navn,
adresse, mailadresse, telefonnummer osv.
Hovedområdenavnet ARTSM osv. er forhåndsopsat med navn,
adresse, postnummer, by, CVR, telefonnummer og email, som vises
på webshoppens deltagerside og email ordrebekræftelse.
(Disse data er ”låst” og ligger i webshopprogrammet)
Opret organisationsstruktur. Følgende funktioner findes:
1.
2.
3.
4.

Opret institut/center
Rediger institut/centeroplysninger
Slet institut/center (når ingen arrangementer er tilknyttet)
Slettede institutter/centre ligger i skraldespanden – kan
genindsættes herfra

Forhåndsdefineret hovedområde på dansk og engelsk

Eksempel på en for detaljeret organisationsstruktur
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4 kategorier: Arrangementer, Parallel arrangementer, Abonnementer og Løssalg
BEMÆRK Arrangementer og Parallel arrangementer MÅ IKKE BENYTTES. Arrangementer oprettes i Conference Manager
Arrangementer: Hovedarrangementet er ”obligatorisk”. Sub-arrangement er” frivillige”
Hovedarrangement
sub-arrangement
sub-arrangement
Parallel arrangement: Sideordnede arrangementsvalg. Fx Tilmeld dig workshop A eller B eller C
Abonnementer: Tidsskrifter, Årsberetninger mm
Løssalg: Salg af Publikationer, kompendier og andre universitetsprodukter (ej merscandises2)

Kommende: Arrangementer frem til sidste konferencedag, fx 29. aug. 2009. Derefter overflyttes konferencen automatisk til kategorien Afholdte.
Afholdte: Her ligger arrangementerne, indtil de opfølgnings- og regnskabsmæssige forhold er færdigbehandlet. Når dette er sket, kan webshopredaktøren klikke på
ikonet Afslut, hvorved arrangementet flytter til kategorien Afsluttede. Her må det forblive liggende i elektronisk arkiv i op til 5 år (jvf. Persondataloven)

2

Traditionel merschandise forudsætter selvstændig indløsningsaftale med PBS med ’merchandise som produktkategori’.
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3. Abonnementer
Opret abonnement
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Udfyld (eller rediger) følgende felter:
Navn
Skift evt. institut/center.
Evt. Web kaldenavn (eller omdøb url’en på
hjemmesiden).
Kontakt og e-mail
Artskonto, Delregnskab, Regnskabssted, Projektnr.
Aktivitetsnr. (obligatorisk på DPU), Analysefokus
Udgiver: Redaktion, Foreningsnavn eller forlagsnavn.
Årgang: Enten årstal eller forskud årstal (fx 2009-2010).
Årlige udgivelser: Skriv antal (fx 4).
NB Da det er en vare, man sælger, skal det annoncerede
salg svare til den ydelse, man reelt er i stand til at levere!
Hvis man derfor undlader at udfylde ’Årlige udgivelser’,
skriver systemet automatisk i betalingsbetingelserne, at
udgivelsen forventes at udkomme ”uregelmæssigt”. Der
bør derfor skrives ét tal (ingen bogstaver) for at præcisere
udgivelsesfrekvensen.
Tilføj medredaktører - hvis nødvendigt:
På linket Rediger kan arrangøren tilføje andre kolleger fra
redaktørlisten, hvis flere personer *skal arbejde på
abonnementet. Administratoren kan tilføje på alle
abonnementer – uanset om vedkommende selv er
tilknyttet eller ej.
Tilknytning forudsætter, at personen er oprettet i DPUs
Active Directory (rettigheder)
*forudsætter brugeradgang (se indledningen i manualen)
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Abonnement fortsat …
Indsæt E-mail tekst og evt. Indsæt link (se evt. under arr.)
På dansk og engelsk faneblad
Beskrivelse: Her kan indskrives en kortere tekst om
tidsskriftet og dets indhold – en slags
markedsføringstekst, Fx emnemæssigt indhold, redaktion,
temanumre osv. Hvis årgangens numre/ titler er kendte,
kan dette nævnes.
Beskrivelsesfeltet vises på forsiden af abonnementets
tilmeldingsside.

Opret Priser (se side 13)
Opret evt. Ekstra salg (løssalg fx temanumre, tidligere
årgange mm) Samme fremgangsmåde som subarrangement

Publikationer:
Klik på Tilføj ud for Publikationer
Udfyld titel på linjen Publikation: Fx Nr. 1 tidsskriftets
navn. Klik OK
Accepter eller tilret udgivelsesdatoen på kalenderen
NB Når et nyt tidsskriftsnummer udkommer og er klar til
masseudsendelse til alle abonnenter, sættes flueben i
”Marker som afsendt til alle”
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Opret Ekstra-felter
Opret evt. Ekstra-felter
Samme fremgangsmåde som ved arrangementer og sub-arrangementer
Kun ved combobox (dropdown menu) og radiobuttons skal underfelter udfyldes
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Opret Priser
Samme fremgangsmåde som under arrangementer og sub-arrangementer

Opret Ekstra salg
Udfyld titel
NB Udfyld lagerantal.
Dermed tælles automatisk ned til 0, hvorefter
webshoppen med rødt skriver ”udsolgt” på forsiden
(ydersiden).
Det er derfor vigtigt at ajourføre og holde øje med
lagerstyringen – så salget ikke går unødigt i stå(!)
OBS Hvis man glemmer at udfylde lagertal, så der står 0,
melder webshoppen udsolgt fra starten af …
Udfyld evt. sortering. Klik Opret
Udfyld priser (se under arrangementer)
Udfyld evt. Ekstra-felter og tilknyt evt. relation til en
bestemt pris (se under arrangementer)
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TIP Så længe der kun er testdeltagere tilmeldt - og testdeltagerne er slettet og havnet i skraldespanden - kan allerede oprettede funktioner under Ekstra-felter, Priser
og Ekstra Salg slettes på det sorte kryds ud for linjen.
Det er ved hjælp af denne fremgangsmåde, man kan eksperimentere, fortryde og ændre på sin formularopbygning.
Når den første rigtige deltager har tilmeldt sig, er Ekstra-felter bindende, men der kan fortsat suppleres med nye Priser og nye Ekstra Salg.
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4.

Abonnenten

Stamoplysningerne på abonnenten er de samme som ved deltager (se arrangementer)
Derudover er følgende oplysninger tilføjet:
Registrering:
Dato/klokkeslæt (hold mouse over),
titel på abonnement,
antal eksemplarer,
den pris abonnenten ”har udvalgt” som sin betaling.
Check, at det ser ”rigtigt ud”, f.eks. offentlig institution og offentlig pris.
Evt. rabat (kun muligt ved faktura) og evt. note.
Øvrige oplysninger på ”Betalerfanebladet” og ”Offentlig i.” er de samme som ved deltagere (de
samme som under arrangementer)
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Ekstra-felter: Alle Ekstra-felter vises.
I eksemplet her er 1. og 2. Ekstra-felt ikke udfyldt af deltageren (foreningsnavn og test en 3’er)
I 3. Ekstra-felt er der bullit ud for ja-tak (men det kan også være udtryk for et passivt valg pga.
bullitens standardplacering ). Vær forsigtig med at bruge bullits.

Ekstra salg: Titler på ekstra salg, antal eksemplarer, stykprisen og evt. rabat

Afsendt (se skærmbillede nedenfor)
: Her sættes et grønt flueben ud for hver vare (ekstra salg) og tidsskriftsnummer.
TIP I eksemplet nedenfor er der endnu ikke sat kryds ud for ”Nr. 3 AU test tidsskrift” FORDI:
Det vil være nemmere at åbne for redigeringsbilledet på selve tidsskriftet og sætte flueben ved
”masseafsendelsen” til alle abonnenter – frem for at sætte flueben ud for sidste nye nr. hos
hver enkelt abonnent!
Jf. nedenfor
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NB I henhold til aftalebetingelser hos PBS (afsnit 4.4) og Vejledende retningslinjer hos
Forbrugerstyrelsen skal forsendelsen af en fysisk vare foregå inden for 24 timer fra
bestillingen er modtaget. Dette er en forudsætning, når man anvender ’auto-capture’ i
betalingsopsætningen, hvilket betyder, at PBS automatisk trækker beløbet fra deltagerens
konto inden for et døgn.
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Abonnentoplysninger i webshoppen
Deltagere, som har tilmeldt sig, er opdelt på 2 faneblade. Deltagere fanebladet, hvor arrangøren har alle relevante oplysninger samlet og Betalinger fanebladet, hvor
regnskabsfunktionen har alle relevante oplysninger samlet (se evt. arrangementer)
Abonnent - faneblad

Navn, adresse, postnr./by, pris for det valgte abonnement, betalingsstatus og slettefunktion.
Afsendt: Hvor mange fysiske enheder, der er afsendt i alt, dvs. tidsskriftsnumre samt ekstra salg.
Tallet er dermed ikke et udtryk for antal abonnementer, men det samlede salg, som stiger, hver
gang der masseopdateres.
Betalinger - faneblad

Oplysningerne er de samme som under arrangementer/deltager.
ID betalingsident, navn, evt. betalingsinstitution, adresse, postnr./by, i alt prisen, status på
fakturering (hvis faktura er valgt som betalingsmetode), betalingsstatus

Filtersøgning v/faktura
Hvis du er regnskabsmedarbejder og skal arbejde med fakturering (offentlige fakturaer og evt.
private) skal du tildeles særskilt AD rettighedsgruppe ’AU-OekonomiDPU’.
Dermed har du adgang til udsøgning af alle fakturaer på dit hovedområde – inden for
arrangementer, abonnementer og løssalg under ét.
Sæt et flueben ud for Økonomi funktioner – og filtersøgningen vises i billedet til højre. Så længe
fluebenet er slået til, får du vist deltagere på tværs af kategorierne, som har valgt fakturering på et
arrangement, abonnement eller løssalg. Fraklik flueben og alle arrangementer, abonnementer og
løssalg ligger igen samlet.
TIP Husk at fraklikke fluebenet, så du ikke ’fastholdes’ i filtersøgningen.
På fanebladet ”Betalinger” Tilsvarende ”betalings filtersøgning” for hvert enkelt abonnement, som
er frit tilgængelig for alle med webshopadgang.
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Abonnementsbestilling –
eksempel
Eksempel på en
abonnementsbestilling, hvor der er
bestilt 2 eksemplarer (der skal
klikkes på Opdater for at opdatere
i indkøbskurven til højre), ja-tak til
CD 4’eren samt særligt tilbud.
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5. Løssalg
Opret
Udfyld (eller rediger følgende felter ved genbrug af
kopi løssalg):
Navn
(Skift evt. Institut/center kategori),
Ansvarlig, E-mail adresse
Artskonto, delregnskab, regnskabssted, projekt,
aktivitetsnr. (obligatorisk for DPU) analysefokus
Udfyld relevante flueben til højre
Evt. webkaldenavn
Evt. tilføje Medredaktører. Klik på [Rediger]
E-mail tekst (Dansk og Engelsk) og Indsæt link
Af hensyn til ’auto capture skal varen sendes senest
1 døgn efter modtaget bestilling. Hvis man på
forhånd ved der i perioder kan gå mere end en dag,
er det god kutyme at indskrive den forventede
leveringstid som i eksemplet her.
Beskrivelse: Her kan en kort beskrivelse og
præsentation af varen være nyttig
Ekstra-Felter
Bruges mindre under løssalg
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Tilføj Løssalg
Navn: Vises til venstre for prisen. Tænk systematisk i
varepræsentationen. Skal navn dække fag, titel,
uddannelse eller noget andet logisk for hele salget?
Lager antal: Udfyld lagertal og webshoppen tæller
automatisk ned, indtil der er 0 stk. på lager.
Webshoppen viser med rød skrift på salgssiden, at
varen er udsolgt.
Sortering af løssalg: Angiv i hvilken rækkefølge
denne vare skal præsenteres. Det er håndterbart at
hoppe med 5 eller 10 imellem sorteringstallene, så
der er plads til at klemme en ekstra vare ind i den
logiske rækkefølge. Det er altid muligt at omsortere
(nummerere på ny), hvis man fortryder den
oprindelige rækkefølge eller har fået afsat for lidt
sorteringsmellemrum.
Klik på Opret – men ikke OK, fordi billedet lukkes, og
varen gemmes uden pris.
Slet: Sort kryds sletter Løssalg indtil bindende
tilmelding er foretaget. Herefter kan der ikke slettes
Opret pris: Udfyld evt. Beskrivelse, som vises til
højre for prisen.
Slet pris: På sort kryds (prisen bliver passiv (grå) og
omdøbes automatisk til "gammel" samt fjernes fra
løssalgets forside.
Sortering af pris: Kan angives for hver enkelt pris.
Ekstra-felter udfyldes evt. (bruges mindre her). Se
under arrangementer
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Løssalg - eksempel

Antal eksemplarer:
Der skrives antal og klikkes på
opdaterer.
I indkøbskurven ses, at der er
bestilt 3 ex. Af ”Humanistisk
videnskabsteori og metode” af 1
ex af Tekst og mundtlighed Bd.
1+2.

Fortryd bestilling
Hvis en titel fortrydes, klikkes på
fluebenet igen (bestillingen
forsvinder og fjernes fra
indkøbskurven)
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6. E-mail ordrebekræftelse Eksempel
Skabelonen (templaten)
for løssalget er i eksemplet
her en kopi fra DPB.
Derfor står der
DPB@dpu.dk i ”ansvarlig
feltet”.
Ansvarlig feltet kopieres i
denne webshop version
med over i et nyt
kopiarrangement. Selvom
man retter ansvarlig feltet
og feltet overskrives,
husker webshoppen
”originalløssalgets ejer” og
indfletter dette navn efter
”Med venlig hilsen”.
TIP
Hvis det er vigtigt, at et
andet navn indsættes som
ansvarlig i en kopi, kan det
derfor anbefales, at man
kopierer originalen, og
anvender denne som
forlæg for ens eget løssalg
(dvs. man skriver af og
opretter et helt nyt
løssalg)
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