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Kalender

Få styr på dine aktiviteter

Med kalendermodulet bliver det meget lettere at opdatere en 
aktivitetskalender på hjemmesiden.

Dette modul er f.eks. velegnet til kursusvirksomheder, der på 
deres hjemmeside skal vise hvornår der er kurser, konferencer 
og lignende.

Med kalendermodulet er der ikke længere nogen undskyldning 
for ikke at have en opdateret aktivitetsoversigt. Aktiviteterne 
oprettes hurtgit i administrationen og kalendermodulet sørger 
automatisk for, at de aktiviteter der bliver vist på hjemmesiden 
altid er aktuelle.

Du har flere muligheder for at vise dine aktiveter på hjemmesi-
den. Du kan f.eks. vise kommende aktiviteter i en boks på 
forsiden. Her kan de besøgende klikke sig frem til den enkelte 
aktivitet for at få flere informationer. Kalendermodulet sørger 
automatisk for at holde boksen med aktiviteter opdateret.

Såfremt du ønsker at de besøgende skal kunne tilmelde sig en 
aktivitet, så kræver det blot nogle få indstillinger i opsætningen 
af aktiviteten. Du kan både lave åben tilmelding, hvor alle har 
mulighed for at tilmelde sig, og du kan evt. begrænse tilmeldin-
gen til bestemme brugergrupper.

Tilmeldingerne sendes pr. e-mail til administratoren, men de kan 
også ses i kalendermodulet, hvor de kan eksporteres til excel.

Du har via kalendermodulet mulighed for at sende e-mails til 
de personer der har tilmeldt sig en aktivitet, ligesom du også 
kan vælge at sende e-mails til de brugere, der endnu ikke har 
tilmeldt sig. Hvis du har tilkøbt EasyPage SMS-modul, så kan du 
også sende SMS-beskeder til disse brugere.

I EasyPage Pro Web har du mulighed for at oprette et ube-
grænsetantal kalendergrupper, mens du i EasyPage Standard 
Web er begrænset til en enkelt kalendergruppe.
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Fordele
Giver overblik over dine 
arrangementer 

Mulighed for flere kalen-
dere 

Mulighed for at brugerne 
kan tilmelde sig arrange-
menterne 

Valgfri placering af boks/
liste med kommende ar-
rangementer 

Send e-mails til tilmeldte 
brugere 

Send SMS’er til tilmeldte 
brugere 

»

»

»

»

»

»


