
Ét system til alle aktiviteter
Membership Management henvender sig til medlems- 
og bidragsyderorganisationer. Løsningen håndterer 
opkrævninger og understøtter organisationshierarkier 
samt registrering og tidsstyring af tillidsvalgte og frivil-
lige.

Løsningen har et stærkt MRM-værktøj (CRM) indbygget 
samt mulighed for Course Management (Kursus- og Kon-
ferencestyring), der understøtter organisationens afhol-
delse af møder, kurser og konferencer. Det giver øget 
overblik og store tidsbesparelser.

Den samlede løsning giver kendskab til de enkelte medlem-
mer, når du kobler data omkring kursus- og arrangements-
deltagelse med bløde og hårde data fra Membership Ma-
nagement.

Bygget på Microsoft Dynamics NAV
Membership Management er bygget på Microsoft Dyna-
mics NAV. Det sikrer, at løsningen er fremtidssikret gen-
nem udvikling af standardfunktionalitet, som Microsoft 
leverer, og gennem Capto’s udvikling af specialfunktio-
nalitet.

Elegant og intuitivt
Løsningen fungerer på samme måde som Internet Explo-
rer. Du vælger funktioner fra et handlingsbånd som i Mi-
crosofts programmer. Det giver en nem adgang til netop 
de funktioner, du har brug for. Løsningen har intuitive 
søgefunktioner, som gør det nemt at søge i og udvælge 
data.

Membership Management
Membership Management er en integreret økonomi-, forenings- og kursusløsning 

til organisationer, der ønsker fleksibilitet og overblik.
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Understøtter lokale organisationer  
og tillidsvalgte
Membership Management hjælper ikke kun organisati-
oner og foreninger med at holde styr på deres eksterne 
kontakter, medlemmer og interessenter. Løsningen er 
også effektiv til administration, registrering og tidssty-
ring af tillidsvalgte, frivillige og lokale organisationer. 

Medlemsportalen
Medlemsportalen gør det muligt at få udvekslet med-
lemsdata elektronisk mellem et eksisterende website og 
Membership Management, hvilket letter administratio-
nen af medlemsdata.

Fleksibel opkrævning
Håndter enhver form for opkrævninger. Betalingsser-
vice-aftaler kan oprettes direkte i Membership Manage-
ment og leveres til Betalingsservice. 

Løsningen håndterer forskellige typer af indberetninger 
til Skat, så som faglige kontingenter, gaver og kontraktaf-
tale gaver. 

Individuel målgruppeudvælgelse
Målgruppeudvælgelse kan ske ud fra en lang række for-
skellige kriterier, der varierer fra den enkelte organisati-
on. Udvælgelsen kan ske ud fra alder, interesser, bidrag 
eller andre kriterier, der er relevante for den pågælden-
de indsamlingsorganisation. Udvælgelsen kan anvendes 
i forbindelse med kampagner og udsendelser.

Kampagnepakke giver klart overblik
Membership Management indeholder en Kampagne-
pakke, der gør det let for bidragsyderorganisationer at 
håndtere bogføring af indsamlede beløb.  

Kampagnepakken understøtter muligheden for at udlæ-
se kampagnefiler med betalings-id, baseret på person, 
kampagne og type, som er klar som flettefil til girokort i 
forbindelse med f.eks. direct mails, tryksager eller blade.

Veldokumenteret og gennemprøvet
Membership Management er en veldokumenteret løs-
ning, der sikrer organisationens investering. 

Det er ikke kun Danmarks største medlemsorganisatio-
ner, der anvender løsningen fra Capto. Mindre og mel-
lemstore organisationer har også glæde af effektiviserin-
gen, som Membership Management tilbyder.

Serviceaftaler
Capto tilbyder en række service- og hotlineaftaler, der 
er tilpasset den enkelte kundes behov og økonomi. Ser-
viceaftalen giver mange nye fordele, dine medarbejde-
res kompetencer styrkes og din daglige drift optimeres.

Attraktiv hostingpakke
Capto kan tilbyde en attraktiv hostingpakke, hvor du 
får adgang til Membership Management sammen med  
Microsoft Office og mail. Du skal ikke købe licenser. For 
et månedligt beløb pr. bruger får du adgang til pakken og 
den nødvendige service, herunder drift og hotline.
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Capto A/S udvikler softwarebaserede forretningsløsninger til ad-
vokatvirksomheder, medlemsorganisationer og virksomheder, der 
arbejder med ejendomsadministration. Der er tale om kundetil-
passede brancheløsninger, der er udviklet på Microsoft Dynamics 
NAV og andre Microsoft-teknologier. Capto er i dag blandt marke-
dets førende leverandører. 

Vil du vide mere om 
Membership Management

Kontakt os allerede i dag og hør, hvor-
dan vi kan hjælpe dig med at udvikle din  
organisation.

Ring til os på telefon +45 44 20 10 10  
eller læs mere på capto.dk


