Kursoversikt – Spoortz
Spoortz er i utgangspunktet så enkel at alle involverte i en idrettsklubb skal kunne ta det i bruk og
forstå hvordan de kommer i gang. Allikevel er det noen klubber som ønsker litt ekstra hjelp; noen vil
ha en felles start med oss for å få en full gjennomgang av løsningen før de setter i gang, andre ønsker
kurs for å involvere alle i klubben til å bruke løsningen som en felles plattform i treningshverdagen.
For oss er det viktig at alle de klubbene som er kunder hos Spoortz føler at de får så mye som mulig
ut av løsningene de har. Vi tilbyr derfor at våre ansatte gir dere en full gjennomgang av de ulike
modulene dere har i Spoortz.
For å bestille kurs for din klubb, ta kontakt via support@spoortz.no eller ring 22 44 25 00.
Ved stor interesse i en region setter vi opp felleskurs slik at flere klubber kan delta på samme kurs.
Dette er en fin anledning til å lære mer om løsning, samt møte representanter fra andre klubber i
lokalmiljøet. Prisen er da 950 kr per deltaker.

Medlemshåndtering og fakturering
Tid: 3 timer
Pris: 3250 kr
Antall deltagere: Opptil 5
Kurset skal gi et godt innblikk i hvordan man enkelt kan administrere medlemsregisteret og sende ut
betalingskrav til medlemmene. Et godt medlemsregister er grunnleggende for mye av
funksjonaliteten i systemet. I kurset skal man også få et innblikk i forskjellen på påmeldingsmodulen
arrangement og fakturamodulen. I tillegg ser vi på eksempler på hvordan disse kan brukes på
forskjellige måter. Siste del av kurset går til å sette opp reelle betalingskrav. Her går vi igjennom
generell giroadministrasjon, alt fra distribuering på ulike nivå, oppfølging av ubetalte manuelle
registreringer og kobling mot regnskapsrapporter.
•
•
•
•
•
•

Gode rutiner på medlemsadministrasjon
Hvilke muligheter finnes via Spoortz klubbapp
Forskjell på arrangement vs. Fakturamodul
Hvordan sette opp betalingskrav og hvordan fakturere ut via ulike kanaler
Hvordan følge opp betalinger og purringer
Kobling mot regnskapsrapportering og rapporter

Dette kurset kan avholdes via web. Et webkurs varer i 1,5 timer og koster 1700 kr.

Etableringskurs
Tid: 3,5 timer
Pris: 3500 kr
Antall deltagere: Opptil 7
I løpet av dette kurset skal vi gå igjennom det grunnleggende i løsningen som klubben er avhengig av
for å komme i gang. Dette er et praktisk kurs der deltakerne jobber mye selvstendig innenfor de
ulike funksjonene, og kan prøve seg frem og stille spørsmål som dukker opp underveis. Ved endt
kurs vil flere innholdselementer være bygget opp, i tillegg til å ha lagt inn en struktur med forskjellig

Ullevål Stadion, Inngang E
Sognsveien 75E, 0855 Oslo

+47 22 44 25 00
marked@spoortz.no

klubbdata som for eksempel lokasjoner, lag/grupper og treningstider. Kurset avsluttes med en
kartlegging av hva klubben bør gjøre videre frem til siden lanseres.
•
•
•
•
•

Hvordan bygge opp hjemmesiden med ulike designelementer
Legge inn ny klubbdata og grunnstrukturen i medlemsregisteret
Oppbygging av hjemmesiden og designmuligheter
Spoortz klubbapp – muligheter for klubbleder, trener/lagleder, medlem og foresatt
Kartlegging av prosessen videre mot lansering

Trener- og laglederkurs
Tid: 2 timer
Pris: 2700 kr
Antall deltagere: Opptil 12
Dette er et kurs som gir trenere og lagledere mye frihet til å jobbe med funksjonaliteten. Deltakerne
vil hovedsakelig jobbe seg igjennom de viktigste funksjonene i trener-/laglederrollen. Vi starter med
å se på hvordan de selv kan administrere laglister, hvilke rutiner de bør ha ved
innmelding/utmelding av medlemmer, hvordan de kan ta ut rapporter og legge til eller fjerne
foresatte. Deretter setes det opp aktivitetsflyten for kommende sesong – kamper, treninger og
lagsarrangement (ex. dugnader, cuper, avslutninger). Deretter vil det være en gjennomgang av
hvordan de kan administrere lagsiden med nyheter og faste menypunkter, og hvordan Spoortz
klubbapp blir et nyttig mobilt verktøy i administrasjon av treninger/kamper og to-veis
kommunikasjon med utøvere&foresatte.
•
•
•
•
•

Innlogging og bli kjent med lagsiden(e) og Spoortz klubbapp
Medlemslisten: legge til/fjerne utøvere og foresatte, samt rutiner ved inn-/utmelding
Kommunikasjon – mail, sms og via klubbappen
Aktiviteter: opprette kamper, treninger, arrangement
Administrere lagsiden: opprette innholdsmenyer og nyheter

Effektiv Drift
Tid: 3 timer
Pris: 3250 kr
Antall deltagere: Opptil 10
Kurset gir klubben muligheten til å velge hva de ønsker å lære mer om. Kursholder vil presentere en
mulig agenda basert på det totale klubbverktøyet, der klubben selv bestemmer innholdet basert på
deres behov. Det vil foretas en rask gjennomgang av hvilke funksjoner klubben allerede anvender,
før kursholder i fellesskap med deltakerne vil diskutere hvordan de kan skreddersy bruken og
effektivisere videre drift. Kurset gir muligheten til å stille spørsmål og ta tak i ting som er ekskludert
fra de andre kursene.
•
•
•
•
•
•

Spoortz klubbappen
Hjemmeside: innhold, design
Medlemsregister: administrere utøvere og lag
Kommunikasjon med utøvere, trenere, foreldre og andre involverte
Opprette prosjekter for dokumentdeling
Trenings- og kampadministrasjon med banekalender
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