
Nyt tilmeldingsflow 30. maj 2017 
 

 

Hermed en beskrivelse af det nye tilmeldingsflow pr. 30. maj 2017. 

Der er dd. Indført et nyt tilmeldingsflow, som er optimeret for at gøre det lettere at tilmelde sig via 

systemet, samt at gøre tilmeldingen mere ensartet og dermed let forståelig. 

 

Når en besøgende på jeres hjemmeside skal tilmelde sig, så skal de lægge den tilmelding de ønsker (et 

produkt) i indkøbskurven (dette er ikke nyt): 

 

 

Det viste ovenfor er en tilmelding af typen ”Hold”. 

Når produktet lægges i kurven, så ser det sådan her ud: 



 

Herefter kan lægges flere produkter i kurven – eller man kan gå til ”Kassen”: 

Her er der nu et nyt trin i tilmeldingen – nemlig et trin, hvor man skal indtaste sine deltageroplysninger (her 

holdinformationer): 

 

Når oplysningerne er tastet og man har valgt ”Fortsæt”: 



 

Dette trin er ikke nyt – og her taster man de oplysninger der er på ”betaleren”… - herefter ”Fortsæt”: 

 

Dette trin er heller ikke nyt, og det er en opsummering af det man er på vej til at ”købe”. Når man klikker 

betal, så gennemfører man tilmeldingen, og ender med dette: 



 

 

Det nye i flowet er her, at man laver tilmeldingen helt færdig i en omgang – dvs. når man når hertil, så er 

man helt færdig, og der skal ikke tastes mere. Tidligere var det sådan, at man betalte, og så skulle man ind 

og udfylde deltageroplysningerne bagefter (via links på denne side). 

 

På dette optimerede flow er der nu også en bedre mulighed for at indtaste så lidt som muligt – i og med at 

man kan genbruge allerede indtastede oplysninger nemmest muligt. Prøv at se eksemplet her, hvor jeg vil 

tilmelde mig 2 individuelle ting til den samme person: 



 

(en af hver lægges i kurven): 

 

Første deltageroplysning udfyldes med følgende oplysninger: 



 

 

Nedenfor er der en næsten tilsvarende formular for selve den individuelle deltagelse: 

 

Her kan jeg i stedet for at taste forfra igen – vælge en allerede indtastet deltagers oplysninger til højre i 

boksen: 

 



Herefter indsættes automatisk oplysningerne fra den valgte deltager (en kopi): 

 

 

Man kan også få systemet til at hjælpe med automatisk at udfylde fakturaoplysningerne. Hvis man har 

mere end én forskellige deltagere i kurven, så vil man få en valgmulighed, som tillader at vælge, hvilken af 

disse 2’s oplysninger man ønsker angivet på fakturaoplysningerne: 

 

 

Af Thomas Sivertsen, 30-05-2017 


