
ForeningsCMS 
ForeningsCMS er et system til etablering og vedligeholdelse af hjemmesider for foreningerne i 

Dansk Firmaidrætsforbund 

Design: Fælles linje og klargjort til mobile enheder 
ForeningsCMS er udviklet i samarbejde med firmaidrættens IT-udvalg, og er skabt ud fra 

retningslinjerne i Dansk Firmaidrætsforbunds designmanual.  

 

Inden for de overordnede rammer, vil der dog være gode muligheder for at sætte sit eget 

præg ved hjælp af indhold, billeder og sidesammensætninger. 

ForeningsCMS understøtter moderne responsivt design. Det vil sige, at hjemmesiden tilpasser 

sig brugerens skærm/enhed, og således fås en optimal oplevelse både på store skærme, 

tablets og mobiltelefoner. 

Baseret på Umbraco CMS 
Systemet er baseret på det populære og danskudviklede indholdsstyringssystem, Umbraco. 

Systemet er såkaldt "open-source" og bliver løbende vedligeholdt og videreudviklet. Det sikrer, 

at hjemmesider baseret på ForeningsCMS fremadrettet vil have de bedste muligheder for at 

følge med udviklingen på web. 

Bestilling, levering og servicering 
ForeningsCMS er udviklet af Dansk Firmaidrætsforbunds IT-udvalg i samarbejde med en række 

foreninger og Webbureauet Ecreo. 

Dansk Firmaidrætsforbund ejer systemet, sælger licenser, servicerer og supporterer løsningen 

til firmaidrætsforeningerne. 

Er din forening interesseret i systemet, er I velkomne til at kontakte os. 

  

ForeningsSHOP 
ForeningsSHOP er et system, som håndterer tilmeldinger og betaling i forbindelse 

med aktiviteter og arrangementer. Desuden kan tilhørende produkter, der sælges sammen 



med aktiviteten / arrangementet, også håndteres i ForeningsSHOPPEN (t-shirts, madpakker 

etc.). 

ForeningsSHOP er et selvstændigt modul, der kan sammenkobles med ForeningsCMS. Det kan 

også købes som et selvstændigt system og fungere med andre hjemmesidesystemer. 

Ordrehåndtering, deltagerdata og kommunikation 
Det medfølgende administrationssystem giver administratorer mulighed for at håndtere 

ordrer, deltagerdata (navn, kontaktoplysninger etc.) og at kommunikere med deltagere i 

aktiviteter og arrangementer. Systemet understøtter for nuværende e-mails, men en SMS-

løsning kan også blive realitet. 

System til indsamling af deltagerdata 
ForeningsSHOP hjælper med at indsamle deltagerdata til aktiviteter og arrangementer. Når 

en deltager, tilmelder sig selv eller andre, er der mulighed for efterfølgende at indsamle 

deltagerdata elektronisk. Dvs. at tilmelderen får et link til en formular tilsendt, og her kan 

vedkommende indtaste deltagerdata, eller videresende mailen til dem, der skal deltage. Data 

kan eksempelvis være holdnavn, række, fødselsdage mv. 

Ved hjælp af ForeningsSHOP kan administratorer løbende holde styr på, at deltagerdata bliver 

korrekt indsamlet. 

Når deltagerdata er indsamlet, kan dataen eksporteres til Excel for eventuel videre behandling. 

Excel-filen kan også bruges som importfil til Stævneplanner.dk, hvor den videre 

stævneplanlægning kan foregå. 

Integration til SuperNovaONLINE 
Såfremt foreningen benytter SuperNovaONLINE til regnskab, og medlemsregistrering, vil 

ForeningsSHOP sende indkommende ordrer direkte til SuperNova. Dermed vil foreningens 

arbejdsopgaver omkring bogholderi og regnskab blive nemmere ved salg af varer via 

ForeningsSHOP. 

Medlemsdataen sendes også direkte videre til SuperNovaONLINE. Kassereren eller 

medlemsregistratoren kan bogføre dem med den ønskede aktivitet, så de tæller med i 

medlemsregistreringen. 
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