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Dagens plan

• Hva vil dere?

• Eventuelt:

– 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



NMF butikken

• Nettbutikk for medlemskorpsene er i ferd med å bli 
en realitet i samarbeid med GOSH Bølge AS

• NMFs medlemskorps kan bestille eks. korpsgensere 
samlet for sine medlemmer i nettbutikken.

– Stort utvalg i modeller og farger

– Tingene vil ha ‘medlem av NMF’ (logo) på, men ellers god 
plass til korpsets egen logo/navn etter ønske.
Ad hoc-bestilling og personlig service/assistanse



NMF butikken

• Fremdrift: Lansering mars 

• Foreløpig noe begrenset utvalg, men mer kommer!

• Store muligheter til utvikling av utvalg hos landets 
største leverandør av profileringsartikler (GOSH)

• Profileringsting & tang: reflekser, caps, drikkeflasker 
om mye mer.

• Utstyr: notemapper, uniformsskjorter, slips ol

• Bølge kan også levere rollups, beachflagg, bannere 
o.l. 



Noen størrelser (totalt pr. våren 2020)

• 37.000 aktiviteter/arrangementer/øvelser
• 638.200 deltakelser på arrangementer
• 84.200 personer på deltakerlister NM osv
• 26.200 eiendeler
• 17.200 utlån av eiendeler
• 23.700 søknader støtteordninger
• 27.000 VO rapporter
• 2.259.400 fremmøteposter
• 231.300 fakturaer
• 404.571.800 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 

• Instrument/uniform/rekvisita er stort sett like 
register

• Eget søkesenter for koblingen mellom medlemmer og 
eiendeler



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.



Notearkiv.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
Fakturert beløp av korps



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 noen 
aktiviteter samt 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 som kom i 2019



Justeringer uniformsregisteret

• Vise felt serienummer i uniformregisteret

• Legg til valg «aktivt» på uniform



Endringer epost

• Kunne sende melding til enkeltpersoner ved å trykke 
på e-post adressen/mobilnummeret

• Mulighet for vedlegg og formattering i 
epostutsending

• Ny løsning for epostutsendelser for å sikre at 
utsendte eposter faktisk kommer frem



Forbedringer økonomiløsningen

• Bedriftsfakturering med eget bedriftsregister

• Korps kan velge kontoer som skal kunne føres mot i 
reskontro

• Bedre håndtering periode og stenging



Eldre endringer

• Ny funksjon «Fremmøteliste» ifbm VO rapportering

• Åpnet for etteropplasting av dokumenter tilknyttet 
bilag

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

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

• Arkfane «Reskontro korps» som viser reskontro 
mellom korpset og NMF



Deltakerliste ifbm. VO rapportering



Mulighet for å låse regnskap på måned



Arkfane «Reskontro korps»





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




