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Utvikling Golfbox 1. kvartal 2011 
 

Følgende ny eller endret funksjonalitet vil bli utviklet i GolfBox til sesongstart. Noe er 
allerede levert og implementert i systemet og alt skal være levert før 15. april 2011. Det 
legges ut systembeskjeder i GolfBox etter hvert som funksjonaliteten blir ferdigstilt og 
implementert. 
 

 Rapport til Idrettsregistreringen med antall medlemmer fordelt på kjønn og aldersgrupper 

 Mulighet for å registrere medlemmer som har funksjoner i klubben – brukes både til 
Idrettsregistreringen og i NGF sin kommunikasjon med klubbene 

 Fjerner krav om at veinavn registreres på adresser 

 Nye felter i eksport av medlemsdata: 
o Aksept for mottagelse av e-post – felt fra Medlemsprofil 
o Aksept for mottagelse av sms – felt fra Medlemsprofil 
o Skyldig saldo 

 Maks antall spillere over hcp 36 i tidsbestilling 
o I tidsbestillingen blir det mulig  angi hvor mange spillere med hcp større enn 36 man 

tillater i samme ball 

 Fakturagruppe beholdes på tidligere medlemmer 

 Startkontingent og greenfee 
o Det nåværende felt for startkontingent i en turnering blir delt opp i 2 beløp: 

Startkontingent og Greenfee. Rapport med startkontingent blir endret slik at den 
inneholder både startkontingent, greenfee og spillerens fakturagruppe. 

 Scramble 
o I Scramble-turneringer kommer det et rødt spørsmålstegn ved ”Hcp faktor” med 

forklaring til beregning av lagets spillehandicap. 

 Bestemmelser Turnering 
o Endring i forklaring og begrep ved Delte plasser 

 Scoreinntasting i turnering 
o Forenklet inntasting 

 Handicapregulering etter turnering 
o Ny rapport med scores som er sendt til hcp-regulering 

 Statusmarkering i turnering 
o Ny rapport med de spillere som manuelt har fått en statusmarkering ved 

scoreinntasting (DQ, WD, osv). 

 No-show i tidsbestilling 
o I No-show-filteret blir det mulig å filtrere på egne ressurser/fasiliteter 

 Mail-adresse til fakturering 
o Ekstra felt på medlemsprofilen hvor man kan angi mail-adresse for faktura. 

 Utestående 
o Direkte tilgang til Kontooversikt fra listen for utestående. Mail-adresse og senest 

bestilte starttid fra tidsbestillingen vises i bildet for Kontooversikt.  
o Det blir mulig å eksportere listen med utestående til Excel og å overføre den som et 

søkeresultat i medlemsprofilen, slik at man kan bla frem og tilbake. 

 Registrerer score fra utenlandske baner 
o Kravet om inntasting av Par, Course Rating og Slope fjernes, hvis man registrerer 

score på en bane som ikke finnes i GolfBox. 
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 Statistikk på tidsbestilling 
o Ny rapport for eksport av komplett liste på alle klubbens tidsbestillinger til Excel. 

Velges på ressurser og periode. Trekkes ut på en måned av gangen. 

 Påminnelser i turnering 
o Endret rutine for påminnelser til administrator på spilledagen. 

 


