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MEMA MEMBERSHIP
MANAGEMENT
– moderne medlemsadministration
til organisationer og foreninger

Hold styr på stamdata,
sæt opgaverne i
system og få overblik
over økonomien.
En fleksibel og effektiv
løsning til jer, der
har mange medlemmer.

EKSEMPLER PÅ
GRUPPERINGER:
→ Kontingentsats
→ Geografi
→ Familie
→ Netværk
→ Bestyrelser
→ Udvalg
→ Tillidsposter
→ Uddannelse
→ Anciennitet

Ring og hør mere om, hvordan
MEMA kan lette jeres
medlemsadministration:
T 3953 5000 /
kundeservice@info-it.dk

DET OVERBLIK, DU BEHØVER
FLEKSIBLE RAPPORTERINGER
OG VISNINGER – FX MEDLEMSFORDELING, INDBERETNINGER
TIL SKAT, KAMPAGNESTYRING,
ARRANGEMENTER OG
ADRESSELISTER TIL
FLETTEFILER.

SMIDIG, SIKKER OG OVERSKUELIG ADMINISTRATION
Langt de fleste danskere er medlem af en eller flere foreninger og organisationer.
I medlemssekretariaterne landet over bliver der brugt mange ressourcer på at
registrere stamdata, opkræve kontingent, oprette kurser og arrangementer og
alle de andre opgaver, der er essentielle i en moderne, velfungerende medlems
organisation.
MEMA Membership Management er designet specielt til jer, der har mange
medlemmer, og som vil have en mere overskuelig, smidig og sikker administration.
MED MEMA FÅR I:
→ Fleksibel adgang til oprettelse og vedligehold af stamdata på medlemmer,
leads og interessenter
→ Manuel eller automatisk ændring af status på medlemmer og leads
→ Differentiering af kontingent og indbetalinger
→ Integreret styring af kurser og arrangementer med overblik over deltagere og
aktuelle samt historiske data
→ Fakturering, dannelse af kontingentopkrævninger og
opfølgning på restancer
→ Rapportering og formidling af data med tilpasningsvenlige værktøjer
→ Registrering af medlemsblade
→ Tilknytning af webshop.
FREMTIDSSIKRET LØSNING MED DYNAMICS NAV
MEMA bygger på Microsoft Dynamics NAV. Derfor er det en forudsætning, at I
har det program.

MEMA SAMLER
BRIKKERNE,
SKABER OVERBLIK OG
SYSTEMATISERER
PROCESSERNE

Du kan selv opsætte,
udvide og ændre
grupperingen af
medlemmer.

FUNKTIONER I MEMA
Stamdata
Stamdata kan oprettes og vedligeholdes på en lang række parametre, der
passer til jeres organisation, f.eks. adresse, stilling, tlf., e-mail, fødselsdato, køn,
organisationstilknytning, tillidsposter, kreds, anden betaler og familiemedlemmer.
Gruppering
I kan gruppere medlemmer, leads og interessenter og ændre registreringen på det
enkelte medlem ved at opsætte regler (f.eks. ved aldersbetinget skifte fra barn til
voksen) eller datostyrede ændringer (f.eks. ved barselsorlov).
Opkrævninger
Opkrævninger definerer I selv med beløb og periode. Grupper kan knyttes til
f.eks. fast kontingentsats og forsikringer, og man kan også oprette individuelle
opkrævninger.
Arrangementer/kurser
Når I opretter arrangementer, er det nemt at styre tilmeldinger, betaling, vente
lister, betaling til leverandør mv. Tilmeldingerne kan også knyttes til bookning
af spisning, overnatning og lign.
Kommunikation og rapportering
Ud over mulighederne for rapportering med Microsoft Dynamics NAV indeholder
MEMA en række funktioner, rapporter og visninger, f.eks. medlemsfordeling, indberetninger til SKAT, kampagnestyring, formidling af information, arrangementer
og adresselister til flettefiler.
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Ring 3953 5000 og hør,
hvordan MEMA kan lette
medlemsadministrationen
i netop jeres organisation
eller forening.
Læs mere på www.info-it.dk

MEMA MEMBERSHIP MANAGEMENT
→		Bred

standardløsning med stor fleksibilitet
→		Designet til organisationer med mange medlemmer
→		Optimering af rutiner og processer i organisationen
→		Effektive oprettelser, ændringer og vedligehold
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