
 

Løsningsbeskrivelse NGF 2019/2020 
#2 Booking rabat 
Problemstillinger 

Sådan som vi forstår problemet er der 3 uafhængige delprojekter: 

a. Afvigelser på specifikke dage / tidspunkter. 

b. Betal nu kan i dag bruges helt op til lige inden man skal ud at spille.  

c. Rullende rabatter eks. 20% rabat 3 uger før, 15 % 2 uger før osv. 

Løsningsforslag 

a. Under ressourcer -> indstillinger tilføjer vi en forhåndsbetaling senest x minutter/timer/dage før  

mulighed. 

 

b. Vi laver en afvig knap hvor man kan bruge vores normale gentagelses funktion til at sætte eller 

regulere afvigelser på forhåndsbetalingsrabatten. 

 

c. Tilføj en rullende afvigelse under ressourcer -> indstillinger hvor man angiver hvor mange dage i 

forvejen den skal gælde. 

 

 

 

 

  



 

#4 Sms tjenester log 
Problemstilling 

Sms arkivet er ikke super brugbart, da vi ikke logger hvem der afsender SMS’er og ikke viser hvad der står i 

dem. 

Løsningsforslag 

Vi begynder af logge afsender af sms og tilføjer visning af afsender og besked tekst ved klik på række under 

arkivet.  

 

Sms arkivet er tilføjet afsender 

 

 

Ved klik på en række, vises besked teksten 



 

 

#6 Turneringsdato på tilmeldingsmail  
Problemstillinger 

Når en kontaktperson er sat op til at modtage en mail når spillere tilmelder sig en turnering, kan det være 

svært at overskue hvilken turnering en tilmelding hører til. 

Løsningsforslag 

Vi tilføjer turneringsdato i den mail, der sendes. Dette vil gøre det lettere at kende gentagne turneringer fra 

hinanden. 

 

#7 Booking åben for regler 
Problemstilling 

Åbningstid for medlemmer kan ikke differences i dag. Dette kan i dag løses ved at oprette en afvis regel for 

bestemte fakturagrupper. Problemet med denne løsning er at ved tilføjelse af ’medlem ifølge samme regler 

for åbning’ ikke virker for regler.  

Løsningsforslag 

Mulighed for at tilføje åbning for medlemmer pr fakturagruppe samt en check box med medlemmer kan 

tilføje medlemmer fra andre fakturagrupper (med samme regler vedrørende åbning som for medlemmet) 

 



 

 

#10 Turneringsstandarder  
Problemstillinger 

Man skal manuelt fremsøge sin egen bane hver gang man opretter en turnering i sin egen klub. 

Løsningsforslag 

Vi tilføjer en ny sektion kaldet “Turneringsstandarder” i “Indstillinger” sektionen, hvori det vil være muligt 

at definere nogle standarder for turneringer. Disse standarder vil automatisk blive sat på alle nye 

turneringer oprettet af den givne kunde. Til at starte med vil denne nye sektion gøre det muligt at opsætte 

en standard bane. 

Ændring af turneringsstandarder vil ikke påvirke eksisterende turneringer. Første skærmbillede i den nye 

funktion vil se nogenlunde sådan her ud: 

 

 

Klikker man på Rediger knappen får man mulighed for at fremsøge en bane:  



 

 

 

  



 

#14 Booking ifølge medlem rabat avanceret 
Problemstilling: 

1. For at få ’rabat ifølge medlem’ er det i dag medlemmet der skal betale. Det giver problemer hvis 

gæsten dukker først op og betaler for sig selv. 

2. Differentiere på ’rabat ifølge medlem’ i forhold til fakturagruppe.  

Løsningsforslag: 

1. Mulighed for at tillade at rabat ifølge medlem bliver udløst af gæsten så længe medlemmet er 

booket sammen med gæsten. Desuden skal der udregnes rabat ifølge medlem automatisk ved brug 

af ’markér betalt’ for administratorer  

2. Afvigelse på ’rabat ifølge medlem’, hvor man kan oprette forskellige afvigelser gældende for 

forskellige fakturagrupper.  

 

Afvigelses knap på rabatordninger 

  



 

 

Liste over afvigelser 

 

Opret en afvigelse ud fra fakturagruppe 

 

  



 

#15 Booking advarsler 
Problemstilling 

1. Advarsler bliver ved med at komme op. 

Løsningsforslag 

1. Vi tilføjer en mulighed der hedder ”vis ikke igen” man kan slå til. Hvis den bliver slået til, vises 

pågældende advarsel ikke igen, indtil næste login. Dette er kun gældende for administratorer. 

 

#16 Ændring af hjemmeklub 
Problemstilling 

I forbindelse med skift hjemmeklub er der for mange tjeks.  

Løsningsforslag. 

Vi laver en indstilling under medlemmer -> ændre hjemmeklub som hedder ”auto overfør hjemmeklub ved 

afgivende klub accept” som man kan slå til, så en spiller skifter hjemmeklub så snart det er accepteret af 

klubben. 

 

#17 Forbedring af beskeder 
Problemstilling 

Den nuværende mail er lavet i rå tekst, og understøtter ikke formatering.  

Løsningsforslag 

Omskriv mail til HTML mail så den kan styles som ønsket.  

 

  



 

#31 Ny checkbox til at vælge/fravælge alle huller på for-9 og bag-9 i 

Shotgun startliste opsætning  
Problemstillinger 

Som det er i dag skal nogle klubber fjerne markeringen på næsten alle huller hver gang de laver en Shotgun 

startlisteopsætning. 

Løsningsforslag 

Vi tilføjer to nye checkboxes i vinduet til opsætning af startlister af typen Shotgun. Disse checkboxes vil 

vælge eller fravælge henholdsvist hul 1-9 eller hul 10-18. 

 

 

#35 Booking advarsler editering 
Problemstilling 

Indsætte link til advarsler og link i klubbeskeder og klubnyheder er svære at se. 

Løsningsforslag 

Tilføj simpel editor med link mulighed til advarsler og style links så de er mere tydelige. 

 

 



 

#37 Udskriv scorekort, husk Udskriftformat 
Problemstillinger 

Som det er i dag skal man altid vælge Udskriftformat ved udskrift af scorekort, selvom man altid bruger 

samme format. 

Løsningsforslag 

Vi gemmer det valgte Udskriftformat ved udskrift af scorekort, så samme format er valgt på forhånd næste 

gang den givne kunde udskriver scorekort. 

 

 

#38 Ændring af foreslåede Afgørelsesmetoder på nye turneringer 
Problemstillinger 

Som det er i dag passer de foreslåede Afgørelsesmetoder ikke med hvordan flertallet opsætter dem. Mange 

brugere skal derfor altid ændre dette. 

Løsningsforslag 

Vi ændrer de foreslåede Afgørelsesmetoder for alle norske kunder, så de fremover er: Laveste 

Spillehandicap, Matematisk og Lodtrækning. 



 

 

 

#40 Scorekort udskrivning 
Problemstilling 

Husk valg af scorekort indstillinger 

Løsningsforslag 

Gem valg i cookie 

 

  



 

#41 Scorekort godkendelse  
Problemstilling 

Det er besværligt at finde det korrekte scorekort der skal godkendes 

Løsningsforslag 

Vi tilføjer link til scorekort i beskeden. 

 

#42 Booking udskriv scorekort 
Problemstilling 

Der kræves mange kliks for at godkende en tid, klikke ind på den igen, klikke på udskriv scorekort og så 

vælge at udskrive scorekort. 

Løsningsforslag 

Tilføj mulighed under tidsbestilling for at ”Godkend og udskriv scorekort”. Spillere som allerede er på tiden, 

skal markeres for at de bliver bekræftet og får udskrevet scorekort. Nye spillere bliver automatisk 

bekræftet og får udskrevet scorekort. 

 

#52 TV-visning  
Problemstilling 

TV-visning i GolfBox viser ikke udløbne tider. 

Løsningsforslag 

Tilføj ny indstilling ”vis udløbne tider” på TV-visning 

 

#53 Beskeder 
Problemstilling 

Når man skal læse en række beskeder, skal man gå tilbage og ind i en ny besked. Det er for mange kliks. 

Løsningsforslag 

Tilføj en ”næste” og ”forrige” mulighed under vis besked 

 

  



 

#86 Frivillig arbejde Rapport 
Problemstilling 

Under Klub -> frivillig arbejde -> rapport ønsker de at kunne downloade rapporten til Excel. 

Løsningsforslag 

Vi tilføjer muligheden 


