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KMD BOOKING
JERES GENVEJ TIL EN AKTIV KOMMUNE

KMD BOOKING er
jeres system
Alle vores kunder er automatisk med i
vores brugerfællesskab.
Brugerfællesskabet har direkte indflydelse på KMD Bookings udvikling og indhold.
Brugerfællesskabet består primært af forvaltningsmedarbejdere, der netværker og
sparrer med hinanden på tværs af kommunegrænser.
Derudover afholder KMD hvert år en brugerkonference, hvor brugerne bliver helt
opdateret på alt det nye i løsningen, og
hvor der samtidigt er plads til at netværke.

KMD BOOKING
KMD Booking understøtter forvaltningens kerneopgaver omkring booking, sæsonfordeling, administration,
tilskud, fakturering og kommunikation. Samtidig får I
et overblik over relevante informationer herunder også
dagens opgaver.
KMD Booking sikrer let adgang til faciliteter for borgere,
foreninger og forvaltningen.
Foreninger og borgere betjener sig selv, hvilket frigiver
ressourcer til forvaltningens medarbejdere.
Hvis du vil vide mere, kontakt venligst:

Afmelder forøger udnyttelsesgrad og øger service:
Afmeldermodulet gør det muligt for den
enkelte træner at afmelde sine egne træningstider via mobilen, så træningstiden
kan anvendes af en anden i ens egen forening eller i en anden forening. Alle kan
abonnere på mobile beskeder, når der
frigives en træningstid. Man kan booke
tiden direkte fra den modtagne besked
på mobilen.
Partnerskab: Conventus
Conventus og KMD har indgået et samarbejde, så KMD Booking kan importere
informationer om foreninger og kontaktpersoner fra Conventus, så foreningerne
kun skal vedligeholde data et sted. Samarbejdet bliver udvidet, så det er muligt at
importere medlemstal fra foreningerne
ind i KMD Booking, og så det er nemmere at søge tilskud baseret på de aktuelle medlemstal fra foreningerne, som
anvender Conventus til foreningsadministration i kommunen.
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Vidste du…
__ at forvaltningen selv kan administrere
booking, tilskuds- og sæsonansøgninger og tilgå statistiske værktøjer
til at evaluere benyttelsen af faciliteten
__ at foreningerne kan booke, ansøge om
tilskud- og sæsonbooking, samt finde
information omkring anlægsbrug
__ at borgere og private virksomheder kan
booke og betale direkte i systemet, samt
finde information omkring anlægsbrug

