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Aktører

Rotary International

▪ Rotary International Website

▪ My Rotary Member Dashboard

▪ RI Integrasjon

Norsk Rotary Forum

▪ Norfos Digitale Tjenester

▪ Rotary Support (og Freshdesk support administrasjon)

▪ Epost Funksjonsbasert - Zimbra

Rotary Norden

▪ Rotary tidsskrift

Web Computing

▪ Applikasjons eier og vendor (API)
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Norfos Digitale Tjenester

Nøkkelfunksjoner

MD Webmaster – Rapporterer til KK leder

MD Executive Secretary – Styreleder Norfo

MD Webredaktør – KK leder

DICO – District Internet Communication Officer

▪ District Web editor - Ny

CICO – Club Internet Communication Officer

▪ Club Web editor – Ny(e)

IT Forum Norfo

▪ Webmaster + Dico’er
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Norfos Digitale Tjenester

Leverandørstrategi

Partene har inngått avtale om en komplett distribusjonsplattform for digitale tjenester 
for Rotary i Norge. Distribusjonsplattformen skal omfatte alle de behov som Rotary ved 
inngåelse av avtalen dekker gjennom Web Computing AS samt ny funksjonalitet / nye 
tjenester som utvikles i fremtiden.

Norsk Rotary Forum etableres er eneste formelle avtalepartner for Web Computing AS

Web Computing AS er applikasjons eier.

Funksjonalitet - Omfang

▪ Legge til avtalt funksjonalitet I henhold til avtalens vedlegg.

▪ Ny generell funksjonalitet som leverandøren utvikler for kunden som kan gjenbrukes 
av andre kunder som leverandøren har.

▪ Ny generell funksjonalitet som leverandøren utvikler for andre kunder som kan 
gjenbrukes av kunden.

▪ Ny generell funksjonalitet som utvikles av leverandøren.
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Norfos Digitale Tjenester

Status

• *Min Side (Appsco Dashboard)

• Websider (Mosaic)

• *Rotary Medlemsnett

• Integrasjon mellom Mnet og Mosaic samt RSS og Facebook Box

• *RI Integrasjon

• *Zimbra – Mail

• *Rotary Support

Avtalte fornyelser

• Google Maps

• Kalender

• Rapportgenerator

Avtalt ny funksjonalitet

• Meldingssystem

• *GDPR
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SLIDE TITLE

Head

▪ Bullets
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Norfos Digitale Tjenester

Rotary Dashboard – Min Side
Portal/plattform for tilganskontroll og distribusjon av web baserte tjenester. Gjennom 

Min side vil vi gi tilgang til ulike tjenester basert på den enkeltes funksjon i Rotary.

Funksjoner

▪ Branding – Rotary farger og logo

▪ GDPR – Rapport

▪ GDPR – Plan for gjennomføring samt assessment

▪ OKTA som IDP (Full tilgang til RI My Rotary)

▪ *Personifisering – Lenker og Applikasjoner
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Norfos Digitale Tjenester

Websider

Websider er opprettet for rotary.no, aktivitetsområder, distrikter og klubber. Websidene 
skal kunne utveksle nyheter seg i mellom og laste relevant informasjon fra Mnet.

Funksjonalitet

▪ Integrasjon med Medlemsnett

▪ RSS – Krysspublisering

▪ Facebook Box

▪ Prosjekter
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Norfos Digitale Tjenester

Rotary Medlemsnett

Medlemsnettet har rollestyrt tilgang i henhold til den rolle den enkelte har i Rotary. Det 
er utarbeidet en matrise som definerer hvilke rettigheter de forskjellige rollene har. Vi 
skiller mellom Visning (default) og Redigering. Redigeringsmodus gir tilgang til mer 
funksjonalitet enn Visningsmodus. Redigeringsknapp vises kun når du har tilgang til å 
redigere.

Funksjoner:

▪ Profiler for Land, distrikt, klubb og medlem

▪ Alle profiler har Redigering og Visning sider. Visningssidene er åpne for 
alle medlemmer.

▪ *Arkiv

▪ Komiteer

▪ Oppmøteregistrering

▪ *Rapporter

▪ Medlemsfortegnelse (Matrikkel)

▪ Rotary Fellowship

▪ *Integrasjon med RI
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Rotary Medlemsnett

▪ Visning - Alle medlemmer har tilgang til

▪ Matrikkel

▪ Visning av alle profiler

▪ Mine komiteer

▪ Rotary Fellowship

▪ Søk

▪ Redigering – Utvalgte roller

▪ Mer Funksjonalitet

▪ Redigering i henhold til hvilken rolle medlemmet har

▪ Alle medlemmer kan redigere i egen profil

▪ Web redaktør kun i Mosaic (webside)

▪ Medlem som har en rolle

▪ Rapport generator

Norfos Digitale Tjenester
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Norfos Digitale Tjenester

Rotary Medlemsnett forts.

Demo

▪ Komiteer – Mandat – Statisk (ikke dato) / Automatisk (dato)

▪ Arkiv – Norfo; Distrikt; Klubb; Medlem

▪ Membership Media - Nytt arkiv tilgjengelig for medlemmer av klubb.

▪ Rapportgenerator

▪ Klubbrapport – Neste års roller (Påminnelse fra RI til alle klubber)

▪ Terminerte medlemmer

▪ Roller

▪ Medlemshistorikk

▪ Ikke på tvers av distrikter og klubber

▪ Matrikkel 

▪ Kan skrives ut.
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Norfos Digitale Tjenester

Integrasjon med RI

Integrasjon mellom Medlemsnett og RIs medlemsdatabase vil presumptivt skje direkte 
mellom de to databasen ved hjelp av API (Application Programming Interface) eller 
REST=REpresentational State Transfer som nå er tatt i bruk.

▪ Hva overføres til RI

▪ Klubbens Møteinformasjon

▪ Medlemsinformasjon

▪ Verv (Officers)

▪ Club President 

▪ Club Secretary

▪ Club Executive Secretary

▪ Club Treasurer

▪ Club Membership Chair

▪ CRFC – Club Rotary Foundation Chair

▪ Informasjonsretning

▪ Enveis fra Rotary Medlemsnett til RI

▪ RI leverer medlemsnummer
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Generelt

Alle medlemmer skal ha et Rotary Tidsskrift. I Norge er det bestemt at alle  Rotary-
medlemmer skal ha magasinet Rotary Norden i Digital eller trykt utgave. 

Abonnementet inngår i medlemskontigenten. Medlemmet kan fritt velge mellom digital 
eller trykt utgave.

Tjenester

▪ Rotary Norden Digital Versjon - Default

▪ Trykt Versjon – Må velges

Rotary tidsskrifter



TITLE  |  14

Norfos Digitale Tjenester

Zimbra Mail

Zimbra Web Client funksjonsbasert e-post løsning for Rotary i Norge.

Status

▪ Systemet er hacket – Skyldes svake passord

▪ Web Computing har generert ny passord

▪ Liste med nye passord er tidligere sendt til alle berørte

▪ Nye passord blir implementert i uke 16.
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Norfos Digitale Tjenester

Support

Medlemmer og klubber skal henvende seg internt i Rotary for teknisk hjelp og støtte. 

Freshdesk benyttes som støttesystem.

Status

▪ Linjesupport 1: Cico

▪ Linjesupport 2: Dico

▪ Linjesupport 3: Webmaster / MD Executive Secretary

▪ Linjesupport 4: Leverandør

▪ Supportmail: support@rotary.no

▪ Supportweb: http://support.rotary.no

▪ Freshdesk: Styring av support-tjenesten

▪ Når distriktets nummer skrives inn i emnefeltet eller brødtekst i tilsendt e-post da 
går henvendelsen direkte til distriktets saksbehandler.

mailto:support@rotary.no
http://support.rotary.no/
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Norfos Digitale Tjenester

GDPR – General Data Protection Regulation

EUs nye personvernforordning

Status

▪ Fra og med 25. mai 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye 
personvernreglene i EUs forordning om personvern.

▪ Web Computing jobber med å kartlegge løsningen og dokumentere alle punktene 
relater til GDPR. 

▪ Det er dialog med RI med hensyn til hvilke endringer som må gjennomføres.

▪ Web Computing utarbeider plan for gjennomføring samt GDPR rapport og assessment 
og legger dette til Appsco Dashboard.



TITLE  |  17

IT Forum Norfo

Generelt

IT-Forum Norfo er en møteplass for IT- faglig samarbeid i multidistriktet

Forumet er underlagt kommunikasjonskomiteen i Norfo og består av webmaster (leder) 
og Dico’ne fra alle de 6 distriktene i Norge.

IT-Forumet skal være en IT-faglig ressurs som skal bistå Webmaster i arbeidet med å 
utvikle de digitale tjenestene for Rotary i Norge. Forumet har ingen beslutningsrett.

Ansvar og oppgaver

▪ IT-Forumet skal bidra til å fange opp behov og ideer i distriktene og således bidra til 
bedre gjensidig kommunikasjon mellom kommunikasjonskomiteen/webmaster og 
distriktene.

▪ Webmaster kan gjennom forumet formidle tanker som rører seg i IT- miljøet og 
kommunikasjonskomiteen direkte til distriktene gjennom forumets medlemmer.

▪ IT-Forumet møtes fast to ganger i året, men kan innkalles til ekstraordinære møter 
ved behov.


