Velkommen til F-shop.
Quick start til oprettelse af foreningens eget
tilmeldingsmodul trin for trin.
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Opret en tilmeldingsmulighed.
Hvis du opretter en tilmeldingsmulighed kan brugerne tilmelde og betale med det samme, og du får
overblik på hvem der er tilmeldt, tilmeldingsoplysninger, rækker der kan deltages i, antal til salg,
betalingsmåde mm.





Opret et produkt under [Tilmelding].
Klik på [Tilmelding].
Klik på de tre bolde
derefter på [Produkt Kategori].
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Navn på produkt skrives øverst (markeret med gul), derefter udfyldes informationerne
Husk at klikke på Gem og udgiv.





Opret et produkt under [Billard].
Klik på [Billard].
Klik på de tre bolde
derefter på Produkt.
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Navn på produkt skrives øverst (markeret med gul), derefter udfyldes informationerne
Navnet der skrives øverst, vises i ”træet”.
Overskrift vises på tilmeldingssiden.
Husk at klikke på Gem og udgiv.



Klik på [Gå til produktdetaljer].
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I produktdetaljer kan du styre pris, antal til salg, samt generelt hvilke oplysninger du har behov for at
få ind i forbindelse med tilmelding.
Nedenstående er et eksempel på en individuel tilmelding.

Du skal udfylde [Pris] - [Produkttypen] samt [Tilmeldingstype]– de andre felter skal du bruge, hvis du
har behovet.
Produkttypen:
Individuel – vælges hvis der er tale om individuel idræt – f.eks. individuel deltagelse på et spinninghold.
Hold – vælges ved holdsport f.eks. et fodbold-hold.
Hold med individuel – kan benyttes hvis man ønsker at oprette en holdtilmelding, men samtidigt
ønsker oplysninger om deltagere på holdet også.
Ekstra tilmeldingsoplysninger:
 Rækker findes som standard herunder. Skal du ikke indsamle information om række, så undlad at
tilføje felter til rækken!
 Ellers tilføj felt til Rækker, klik på






Derudover har du generelt to muligheder for at indsamle oplysninger fra tilmelderen:
Tilføj, tekstfelt, klik på
Tilføj valgmulighed, klik på
Mulighed 1 giver en tekstfelt, som skal udfyldes under
tilmelding, hvor mulighed 2 giver en valgboks, hvor brugeren kan vælge ét af de foruddefinerede
valgmuligheder. Benyt et valg der passer til situationen.
Når du har udfyldt de ønskede felter, så klik på Gem.
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NOTE: I nedenstående eksempel kan du se felternes betydning når du klikker på
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Opret en tilvalgsmulighed.
Der er mulighed for at oprette et tilvalgsprodukt eksempelvis kaffe/sodavand. Dette produkt kan ikke
købes separat, det skal altid sælges sammen med en tilmelding.




Klik på [Carambole (single)] derefter på de tre bolde
Klik på produkt, navn på produktet skrives øverst (markeret med gul), derefter udfyldes
informationerne.
Husk at klikke på Gem og udgiv.



Klik på [Gå til produktdetaljer].
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NOTE: Hvis du vil se felternes betydningen, kan du klikke på
Nedenstående er et eksempel på et tilvalg.




Udfyld de tomme felter.
I feltet [Produkt type] markeres [Ikke en tilmelding], fordi det er et fysisk produkt og ikke en
tilmelding.
Husk klik på

Bemærk: I tilmeldingstypen vælges ”Aktivitet”, hvis der er tale om noget, hvor det er sæsonbetonet (f.eks.
februar til juni) – hvis det er mere event-orienteret (typisk 1-2 dage maksimalt), så vælger man
”Arrangement”.
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Forslag til struktur opbyggelse.
Nedenstående er er eksempel på opbyggelsen af træets struktur, det er vigtigt at have det med i overvejelserne
inden du går i gang, det skal helst være så overskueligt så muligt.
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Tilmelding fra hjemmesiden.
Når du har oprettet produktet skal det linkes til betalingsmodulet.
Nedenstående er et eksempel på en normal hjemmeside.
Lav et link (evt. som en knap som vist nedenfor):

Linket skal pege på et sted i din fShop – struktur, hvor det konkret er muligt at tilmelde sig det viste.
Her er det ”Billard”, så gå ind i strukturen og find billard:
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Når du står på billard, så kan du på fanebladet ”Egenskaber” – lidt nede på siden – finde linket til
siden. Dette link kan du kopiere, og det er dette link, som du skal anvende fra din egen hjemmeside
– dernæst ledes brugeren til billardoversigten:
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