
Korpsdrift.no



Dagens plan

• Grunnfunksjonene i korpsdrift.no

• Nyeste oppdateringene

• Pause

• Opplæring basert på ønsker



Men først – noe litt annet…

• Tonorapportering

– Hvorfor?

– Hvordan?

– Hva dekkes ikke?

• Andre medlemsfordeler

– Choice

– Sas

– Forsikring



Noen størrelser (totalt pr. høst 2018)

• 30.000 aktiviteter/arrangementer
• 521.110 deltakelser på arrangementer
• 70.640 personer på deltakerlister NM osv
• 22.300 eiendeler
• 14.000 utlån av eiendeler
• 19.720 søknader støtteordninger
• 22.530 VO rapporter
• 1.819.580 fremmøteposter
• 197.779 fakturaer
• 362.463.380 totalsum fakturert



For de som ikke bruker korpsdrift.no så mye



Grunnleggende oppbygging

• EN database i bunn, men ulike grensesnitt

• Korpsdrift.no

– Alle styremedlemmer har tilgang

– Du velger rolle – avhengig av verv

– Jobber med ett korps

• Min side

– Alle har tilgang

– Jobber med en person og alt tilhørende

– Foresatt kan logge på som sitt barn



Grunnleggende oppbygging
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Grunnleggende oppbygging - skjermbildet



• Innholdet er avhengig av din rolle

• Enkel statistikk

• Grunnopplysninger legges inn en sjelden 
gang

• Eiendeler av alle slag

• Økonomi/regnskap med mange bilder og 
muligheter, kasserer ser alle menypunkter

• Søknadsregistrering etter hva korpset er 
berettiget



Medlemsregisteret

• Viktigste delen av korpsdrift.no for korps, region og 
organisasjon

• All historikk tas vare på

• Kan lage egne medlemskategorier

• Kan lage egne komiteer

• Verv styrer roller/tilgang



Eiendeler

• Er laget register for instrumenter, uniformer og 
rekvisita 

• Har kommet en rekke forbedringer i det siste

• Instrument/uniform/rekvisita er stort sett like 
register



Notearkiv

• En løsning er på plass via en ekstern leverandør

• Er en tilleggstjeneste, koblet sammen med en del 
opplysninger fra korpsdrift



Notearkiv.no

• Integrasjon med Korpsdrift.no

– Henter medlemmene fra korpsdrift.

• Splitting av PDF-noter

– Enkelt hjelpemiddel for å splitte store PDF-filer til en fil 
pr stemme.

• Sikker lagring

– Alle filene lagres på korpsets Google Drive konto.

• Flerbrukersystem

– Flere kan ha tilgang til notearkivet og være pålogget.



Notarkiv.no

• Utsendelse av noter på epost

– Man kan enkelt sende ut noter til korpsets medlemmer på 
epost. Medlemmene vil da motta sin gruppe sine noter.

• Skybasert

– Ingen installasjon. Fungerer på PC/MAC/nettbrett

• 30 dager gratis prøveperiode

– Bestill prøveperiode på notearkiv.no



Økonomiløsning

• Laget for å fungerer for de fleste korps

• Bevisst tatt vekk funksjoner, spesielt de som bare 
gagner de aller største korpsene

• Forenklet en del begrep samtidig som det er 
fullverdig regnskapsføring

• Kasserer har full tilgang



Økning i korpsenes bruk av økonomidelen
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Fakturert beløp av korps, 2012 til i dag



Økonomiløsning

• Basert på fakturering med KID, innlesing via sentral 
avtale og automatisk føring av innbetalinger

• Korpset fakturerer, pengene kommer på korpsets 
konto, innbetalingene føres automatisk, listen med 
ubetalt blir mindre av seg selv

• Kostnader tilknyttet fakturering og OCR



Økonomiløsning

• Fakturering av kontingent, varesalg og kurs/aktivitet

• Rapporter som både kasserer og styremedlemmer har 
tilgang til

• Enkel påminnelse og purring



Økonomiløsning

• Ved kontingentfakturering styrer korpset selv termin, 
hyppighet og kontingentsatser/linjer

• Termin oppdateres basert på hyppighet

• Alle fakturaer primært som epostfaktura



Kursløsning

• Stor og kompleks modul

• Skal kunne dekke alt fra gruppeøvinger til 
landsfestivaler

• To veier inn, enten menypunkt «Vo/Øvelse» eller 
menypunkt «Kurs»

• Øvelse er med mindre kompleksitet

• Ulike moduser alt etter kurstype



Kursløsning

• Mest aktuelt for dere pr nå er påmelding til 
sommerkurs og andre aktiviteter

• Og å sette opp korpsets egne aktiviteter/øvelser

• Muligheten for å sette opp egne kurs er åpnet

• VO rapportering i samme løsning



For de som er erfarne

-justeringer siden sist eg var her



Endringer 20.03.2019

• Endret til ens staving av komité

• Tatt bort rapportikoner som ikke var i bruk og gjort 
excel og pdf ikonene tydeligere



Endringer 12.03.2019

• Endret avsenderadressen for "Glemt passord«

• Vise riktig medlemsnummer i søkesenter-resultat

• Hjelpelink i kursmodulen går til riktig adresse

• Satt konto og fakturalinje som obligatoriske for 
produkter

• Lagt inn løsning for å skrive/sende ut kreditnota

• Endret feltetiketter i komitevervbildet

• Viser også modell i instrumentoversikten



Endringer 04/07/2018

• Ny funksjon «Fremmøteliste» ifbm VO rapportering*

• Bekrefte Frifond på årsrapporten

• Bekrefte kontingentbetaling på årsrapporten*

• Åpnet for etteropplasting av dokumenter tilknyttet 
bilag*

• Mulighet for å registrere land bedre ved 
utenlandsadresser

• Rettet feil der medlemslisten ikke viste medlemmer 
uten kontingenttype/termin



Endringer 28/05/2018

• Hindre full meny fra å dukke opp ved VO Rapportering

• Hindre mulighet for å rapportere mer enn 200 timer i 
VO-rapporten

• Hindre sluttdato mindre enn startdato i øvelse/kurs

• Legge til sjekk på max 12 timer pr dag i VO 
rapporteringen

• Vise korrekt ved mer enn 10 tilvalg og påmelding via 
min side

• Vise mer enn 10 valg i en dropdown kurspåmelding



Endringer 22/05/2018

• 0,- fakturaer blir ikke lenger sendt ut

• Mulighet for å låse regnskap på måned, ikke bare på 
år*

• Bedre håndtering av forsøk på å føre betalinger på en 
lukket regnskapsperiode

• Ny arkfane «Reskontro korps» som viser reskontro 
mellom korpset og NMF*



Deltakerliste ifbm. VO rapportering



Bekrefte kontingentbetaling på 
årsrapporten



Etteropplasting av dokumenter tilknyttet 
bilag



Mulighet for å låse regnskap på måned



Ny arkfane «Reskontro korps»



Litt mer som er relativt nytt?

• Excelutgaver av div regnskapsrapporter

• Dublettsjekk foresatte på mobilnummer

• Mulighet for å tegne tilleggsavtaler

• Kan legge til egendefinert tekst på 
fakturaer og purringer

• Kan skru av økonomiløsningen

• Søkesenter

• Historikk på eiendeler

• Bedre varesalgsfakturering





Praktiske tips



Nyttige lenker

• Ekstern innmelding

– http://korpsdrift.no/M12p/eksternt/finnlag1.aspx

• Generell hjelpeside

– http://musikkorps.no/korpsdrift-no/hjelp-til-
korpsdrift/dokumenter/

http://korpsdrift.no/M12p/eksternt/finnlag1.aspx
http://musikkorps.no/korpsdrift-no/hjelp-til-korpsdrift/dokumenter/


Spørsmål? Innspill?

• korpsdrift@musikkorps.no


