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Status 2019

• Hjemmeside – opgradering og trafiktal

• Lokale hjemmesider – trafiktal

• Udbredelsen af de lokale nyhedsbreve

• Frivilligportalen

• Online valgprokotol

• Tilbudsapp





Ældresagen.dk





Lokalafdelinger



Lokale nyhedsbreve

Januar 2018: 50
Januar 2019: 115

Tilmeldte medlemskaber i alt: 114.000

Permissionrate er den andel af de 
inviterede medlemmer, som har sagt 
ja tak til at modtage lokale 
nyhedsbreve.

Åbningsraten er på 68% 
Den andel af de sendte e-mails 
(nyhedsbreve), som mail-systemet 
har registreret som åbnet.





Frivilligportalen/Listeværktøjet

• Søgeresultat skal vises i samme vindue efter klik på ’Søg’

• Nemmere redigering af personer

• Besked om, at personen er låst for redigering

• Søgning på grupper af frivillige

• Validering på roller i konflikt

• Rettelser af diverse mindre fejl



Online valgprokol



Kort om løsningen

1. Valg protokollen anvendes i forbindelse med årsmødet.

2. Formanden (eller andre med adgang til listeværktøjet) logger på valgprotokollen via 
Frivilligportalen.

3. Valgprotokollen viser alle medlemmer og suppleanter af lokalafdelingens bestyrelse 
med rolle og valgår.

4. Valgprotokollen kan redigeres før og efter valget. Alle ændringer gemmes i protokollen. 

5. Når årsmødet er afholdt, kan protokollen sendes til underskrift med nem-id hos 
dirigenten.

6. Ved underskrift sendes alle ændringer i medlemssystemet. Formand og Sekretariatet 
modtager en kopi af valgprotokollen.



Online valgprotokol

Marts 2019 Marts 2020

Test i 11 lokalafdelinger:
• Ølstykke 20.03
• Fredensborg 12.03
• Køge 10.03
• Amager2300 08.03
• Fredericia 10.03
• Ringsted 20.03
• Herlev 02.03
• Valby 13.03
• Grindsted 06.03
• Kalundborg 17.13
• Langeskov-Munkebo 13.03

Udrulning i hele Ældre 
Sagen



Tilbudsapp



Tilbudsapp-trafiktal

Antal downloads 1 oktober
171.774 

Antal aktive brugere 1 september
51.948 



Tilbudsapp v. 3.0

Uge 43



Tilbudsapp v. 3.0



Tilbudsapp v. 3.0



Tilbudsapp v. 3.0



Tilbudsapp v. 3.0



Nyt fjernskrivebord

november 2019



Hvad indeholder det nye fjernskrivebord?

• Ny internet browser baseret login (browser uafhængigt, HTML-5)

• Ny Windows Server 2019

• Ny Office pakke 2019

• Ny 2-faktor validering (mere sikkerhed)



Hvordan kommer jeg på?

• https://rdweb.aeldresagen.dk



Login med mail og password





Klik på Desktop



2-faktorvalidering



Fjernskrivebord/tilretninger



Tilgang til lokalregnskaber



Logaf



Husk 

https://webmail.aeldresagen.dk

Benyt ÆS- mail, så der er styr på sikkerheden



Flere nyheder?



Rammeaftale med Sentia

IT SUPPORT

Generel IT support er ikke en del af aftalen. Spørgsmål relateret til

printer, computer, telefon mm. er ikke inkluderet I supportaftalen med 

Sentia. Hvis du har brug for IT support, kan det aftales nærmere ved at 

kontakte Sentia for et uforpligtende tilbud

IT SUPPORT

Generel IT support er ikke en del af aftalen. Spørgsmål relateret til

printer, computer, telefon mm. er ikke inkluderet I supportaftalen med 

Sentia. Hvis du har brug for IT support, kan det aftales nærmere ved at 

kontakte Sentia for et uforpligtende tilbud

INTERNETFORBINDELSE OG OPSÆTNING

Du kan tilkøbe en internetforbindelse til din lokalafdeling gennem

Sentia. Du får netop den kapacitet, din lokalafdeling har behov for. 

Pris afhænger af beliggenhed og type af internetforbindelse. Du 

kan kontakte Sentia for et uforpligtende tilbud.

Sentia samarbejder med landsdækkende elektrikerfirma, Claus 

Dalgaard, der håndterer opsætning, trækning af kabler etc. Claus 

Dalgaard kan ud fra et site inspection (gennemgå

lokaler/bygninger der skal have internet) give et tilbud på

opsætning af internetforbindelsen. 



Priser

LØSNINGER PRISER

Etablering af firewall DKK 2.000 
(engangsbeløb)
Etablering af AP’er DKK 600 (engangsbeløb)

Mindre afdelinger: 1 lokale, 10 brugere
Managed AP33: DKK 249 pr. måned
Brugere sætter selv AP op –
guide/vejledning bliver tilsendt

Mellemstore afdelinger: 1 eller flere lokaler, 
20 brugere
Managed MX68: DKK 299 pr. måned
Managed MR33: DKK 249 pr. måned

Større afdelinger: Mere end 1 locale, 
20+ brugere
Managed MX68: DKK 299 pr. måned
Managed AP MR42: DKK 299 pr. måned
Managed MS 210 Switch 24 ports med POE: DKK 549 pr. måned

 Der vil udarbejdes en guide/tjekliste, som
brugerne kan bruge inden de ringer til support.

 Ved evt. harware fejl vil opkald til support være
uden beregning. 

 Support faktureres kun ved opkald - prisen er DKK 
400 pr. påbegyndt time i office hours (7-17) og
DKK 600 udenfor office hours.

 Der kan vælges en Superbruger ved hver afdeling, 
som fast kontaktperson. 

 Hvis der skal være dækning i mere end et rum, 
skal der foretages Site inspection. Pris for Site 
inspection er DKK 1.995. 

 Ved evt. hardwarefejl er det Sentias ansvar at 
komme ud og løse problemet.

S t a b i l  o g  s i k k e r  n e t væ r k s i n f r a s t r u k t u r  t i l  Æ l d r e  S a g e n s  
l o k a l a f d e l i n g e r  

Priserne er ex. moms og baseret på 36 måneders aftale. 



‘Mit digitale selvforsvar’



Større projekter 2020

• Billededatabase/med samtykke

• IT-arkitektur på bookingløsningen

• Office365/teams


