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Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014

Vi lytter til jeres ønsker
Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS
administrationssystemet. Vi har derfor tilføjet funktioner og endnu en mobil app til CBAS, så det
bliver lettere for jer at sende medlemskort ud og kontrollere dem ved filmfremvisningerne.

Slip for omkostninger til print og udsendelse af medlemskort
- Nu kan medlemmerne selv hente og betale deres medlemskort
online. Medlemskortet scannes med den nye mobil app ved
filmfremvisninger og kontrollerer, at medlemmet har betalt.
Eksempel på medlemskort, som kan sendes til medlemmerne pr. e-mail og
kan scannes ved filmfremvisningerne:
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Nyheder i CBAS
• Mulighed for udsendelse af medlemskort pr. e-mail.
• Medlemmerne kan selv købe og printe deres medlemskort online.
• Endnu en ny mobil app kan scanne og kontrollere medlemskort ved
filmfremvisninger.
• Medlemskortene indeholder en QR-kode, som den nye app kan scanne
ved filmfremvisninger for at kontrollere, at medlemmet har betalt.

Hvordan virker scannings app’en?
1.

2.
3.
4.
5.

Scannings app’en hedder ”Softinventor Scan” og kan hentes i App
Store* eller fra Google Play™** - dvs. den fungerer på både iPhone* og
på Android™** baserede smartphones.
Du skal være bruger af CBAS for at kunne anvende app’en.
App’en installeres på en eller flere smartphones og kameraet i telefonen
scanner QR-koden, som er på medlemskortet (før filmfremvisning).
App’en kommunikerer med CBAS administrationssystemet via wi-fi eller
det mobile datanet og kontrollerer, om medlemmet har betalt.
App’en bekræfter at medlemmet har betalt, eller afviser hvis
medlemmet allerede er registreret.

Hent app’en her:
Søg efter ”Softinventor Scan”.

*Apple, the Apple logo, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc.
**Android™ is a trademark og Google Inc. Google Play™ is a trademark of Google Inc.
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Hvad siger brugerne af CBAS?
Helsingør Skolebio besluttede sig i efteråret 2013 for at skifte til CBAS
og anvende den nye scannings app til billetkontrol. Vi spurgte dem,
hvordan CBAS fungerer for dem:
”Helsingør Skolebio skiftede i 2013 til CBAS og den nye indtjeknings app.
Normalt kan det være krævende at skifte system, men brugen af CBAS er
nem og enkel, og vi har hurtigt lært systemet at kende.
Det har faktisk været en meget stor hjælp for de få frivillige i foreningen. Nu
er det mere overskueligt for os at holde styr på medlemmer og økonomi,
især fordi alle data ligger i et enkelt system.
Vi har før brugt meget tid på administration, når medlemmer har ønsket at
skifte hold eller har lavet fejl i tilmeldingen, nu kan vi klare det med nogle
få klik. Den nye funktion, hvor medlemmet får tilsendt sit medlemskort pr.
mail har sparet os for utrolig meget arbejde. Nu skal vi ikke selv producere
og sende medlemskortene. Og den pris det koster at bruge CBAS sparer vi i
porto.
Til forestillingerne har vi mulighed for at scanne medlemskortene som
adgangskontrol. I en klub med knap 2000 medlemmer er det en fordel, at vi
kan bruge vores telefoner til app'en, så alle hjælpere har mulighed for at
deltage i den store og til tider lidt kaotiske opgave det er at få fordelt alle
børn til de rette sale.
Helsingør Skolebio kan kun give stor ros til Softinventor for et godt system
og utrolig hjælpsomhed når der er spørgsmål eller ønsker.”

- Anya Anfeldt, kasserer, Helsingør Skolebio.
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Ønsker du at afprøve scannings app’en?
Download app’en og prøv den på nedenstående demomedlemskort.
Du finder instruktioner på næste side.

Log ind med:
Brugernavn: Demo
Password: demo123

Bemærk, at du måske kun vil få vist det røde felt, fordi en anden
person allerede har scannet koden. Dette nyhedsbrev sendes til
flere personer.
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App’en er hurtig og let at bruge
Start med at logge ind i app’en med dit CBAS brugernavn og password
eller førnævnte demo brugernavn og demo password.
1) Vælg program.

4.a) Grønt felt
indikerer, at
indtjekning er OK.

2) Vælg forestilling.

4.b) Gult felt, hvis
forkert program er
valgt.

3) Tryk på ”SKAN” og
hold scanningsområdet
over QR-koden.

4.c) Rødt felt, hvis
personen er tjekket
ind allerede.
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Er I endnu ikke brugere af CBAS?
Prøv CBAS og DaBUFbio.dk gratis
• Har I lyst til at afprøve vores systemer kan I se, hvordan tilmelding virker her:
www.test.dabufbio.dk/demo (I behøver ikke betalingskort, da betalingen er fiktiv).
• Hvis I gerne vil se, hvordan det administrative system CBAS fungerer:
www.admin.dabufbio.dk
Brugernavn: Demo
Password: demo123

• Det er gratis at afprøve CBAS og DaBUFbio. Hvis I vælger at anvende CBAS/DaBUFbio, er
prisen 8 kr. pr. medlem pr. programtilmelding (ekskl. moms)(pr. 1/8-2015).
• Hele processen foregår via jeres internetbrowser, og I skal ikke installere nogen former for
software.
• Få oprettet jeres egen testklub. Vælger I at bruge CBAS/DaBUFbio, kan I fortsætte med de
data, der er relevante for jeres klub.
• Kontakt os på tlf. 59 32 70 70, så opretter vi en testklub til jer.

Vær med til at udvikle CBAS og DaBUFbio. Send jeres gode ideer til
cbas@softinventor.dk

Hvad kan CBAS gøre for jeres klub?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online medlemstilmelding og betaling.
Egen hjemmeside eller en DaBUFbio hjemmeside med jeres egen klubs oplysninger.
På denne side kan medlemmerne se programmer, tilmelde sig og betale med kreditkort.
I kan nemt opbygge jeres filmprogrammer på hjemmesiden med beskrivelser, billeder, datoer og
tidspunkter.
Hvis der er pladsplacering kan medlemmerne ønske, hvilke to venner, de vil sidde ved siden af.
CBAS kan generere grupper, som I kan placere både automatisk og manuelt.
Produktion af medlemskort og data til billetter.
Økonomiske oversigter og rapporter. Bl.a. over kontant- og kreditkortindbetalinger.
Automatisk indberetning til DaBUF.
CBAS sikrer, at I kun betaler DaBUF kontingent én gang for et medlem, der er tilmeldt flere
forskellige programmer.
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Om

Softinventor blev grundlagt i 2003 på basis af tyve års erfaring. Vi har særlig
ekspertise i udvikling og implementering af IT-løsninger til rejsebranchen,
underholdningsbranchen og systemer til tidsregistrering og ressourcestyring.

Softinventor tilbyder komplette inter- og intranet-baserede løsninger såsom
portaler og underliggende administrationssystemer indenfor B2C, B2B og
specifikke brancher.
Herudover udvikler Softinventor løsninger til specifikke behov samt løser
konsulentopgaver.

Højby Hovedgade 29 |4573 Højby | Tlf. 59 32 70 70
info@softinventor.dk | www.softinventor.dk
www.facebook.com/softinventor
www.linkedin.com/company/softinventor

Følg os på Facebook

Se mere på vores hjemmeside

