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Agenda

Agenda:

1) Rotary Club Central (my.rotary.org)

2) Medlemsnett

3) Distriktets hjemmeside

4) Support

5) Hjemmelekse



Rotay Club Central (my.rotary.org)
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ROTARY CLUB CENTRAL – PHF saldo



ROTARY CLUB CENTRAL – PHF saldo



Medlemsnett



Appsco pålogging

 Alle nye brukere må opprette ny brukerkonto:
http://support.rotary.no/no/opprette-ny-brukerkonto

NB! E-post adressen man benytter må stemme overens med e-post adressen man er 
registrert med i medlemsnett.

 Følgende tjenester benytter Appsco pålogging:
- Min side
- Medlemsnett (President, sekretær og exec secretary har redigeringstilgang)
- Websider (Sekretær, CICO og web editor har redigeringstilgang)



Medlemsnett

Når e-post adressen til et medlem endres i medlemsnett:

1) Epost adressen endres i medlemsnett.

2) Ny brukerkonto må opprettes på Appsco.

3) Redigeringsverktøyets tilgangsstyring skal få den nye e-post adressen 
automatisk fra medlemsnett innen 24 timer. Om man er utålmodig kan 
endringen fint gjøres manuelt. Husk da å endre den eksisterende oppføringen, 
ikke lag en ny.

4) Brukeren må selv endre e-post adressen på MyRotary. Dette gjøres ved å logge 
på med den gamle e-postadressen. Gå inn på account settings og endre e-post 
adressen til den nye.
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SUPPORT

Organisering av support

 0. Linjesupport: CICO betjener klubbens medlemmer

 1. Linjesupport: DICO assisterer klubbene i distriktet

 2. Linjesupport: Webmaster bistår DICO når det kreves

 3. Linjesupport: Leverandør bistår Webmaster når det kreves

 Klubbene melder inn behov for support via e-post: support@rotary.no
Da opprettes det en sak i supportsystemet som i første omgang tildeles 
1. linje support (DICO). 

 Du vil få en e-post med saksnummer i retur. Ta vare på saksnr.



NYTTIGE LENKER

 Rotary i Norge – http://rotary.no

 Distrikter – http://dXXXX.rotary.no

 Klubber – http://klubb.rotary.no

 Min side – https://appsco.com/login

 Redigeringsverktøy - http://klubb.rotary.no/admin

 Medlemsnett – http://medlemsnett.rotary.no

 E-post - https://webmail.mysiteshop.com

 Brukerveiledninger – http://support.rotary.no

 Kursvideoer – http://d2250.rotary.no/no/kursvideoer

 My Rotary – https://my.rotary.org



Hjemmelekse



MEDLEMSNETT

Alle klubbene skal nå har lagt inn følgende roller/verv for 2018-19 i 
Medlemsnett. Frist: 31.12.17

 President

 Past President

 President Elect (innkommende)

 Sekretær

 Kasserer

 CICO (IT-ansvarlig)

 CRFC (Leder for TRF-komiteen)

 Club Membership Chair (Leder for medlemskomiteen)

 Club PR (Leder for kommunikasjons- og PR-komiteen)

 CYEO (Ansvarlig leder for ungdomsutvekslingen i klubben)



MEDLEMSNETT

En stor klapp til følgende klubber:

 Færder

 Grimstad

 Grøm

 Jarlsberg

 Langesund

 Nøtterøy

 Tønsberg



MEDLEMSNETT

Status i Medlemsnett (2018-19) pr. 09.01.18:

 12 klubber uten President

 12 klubber uten Past President

 23 klubber uten President Elect (innkommende)

 15 klubber uten Sekretær

 17 klubber uten Kasserer

 21 klubber uten CICO (IT-ansvarlig)

 30 klubber uten CRFC (Leder for TRF-komiteen)

 28 klubber uten Club Membership Chair (Leder for medlemskomiteen)

 30 klubber uten Club PR (Leder for kommunikasjons- og PR-komiteen)

 23 klubber uten CYEO (Ansvarlig leder for ungdomsutvekslingen i klubben)



Registrere roller/verv i Medlemsnett
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MEDLEMSNETT

Det finnes også en kursvideo 
som viser hvordan man 
registrerer rollene.

https://www.youtube.com/watch?v=vZFVXgWJmXQ



Spørsmål?


