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Rotarys digitale tjenester til klubbene

Gjennomførte, planlagte og bestilte endringer i Medlemsnett 

Brukerstøtte

Arkiv og dokumenthåndtering

Nettmøter med Google Meet

Epost tjenester

Medlemsnett og synkronisering med RI

Registrere KPI hos RI
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Endringer vi har gjennomført
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Gjennomførte prosjekter

▪ Overgang til Google Workspace
Alle ledd i Rotary organisasjonen i Norge har gratis 
googletjenester.

▪ Administrasjon i distriktene, som selv bestemmer 
bruk og epostadresser i distriktet

▪ Anbefaler reduksjon av funksjons-eposter, men 
brukere bestemmer

▪ Minimum funksjons-epost er: en for hver klubb 
og distrikt

▪ Google G Suite inneholder også en rekke andre 
tjenester tilgjengelig for alle som har @rotary 
epost  

▪ ‘Branding’ med Rotary logo

▪ Tidligere feil i oppsett er nå korrigert 

G Suite heter nå Google Workspace

7 klubber har ikke tatt 

dette i bruk
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Gjennomførte prosjekter 2

Overgang til kryptert kommunikasjon på hjemmesider (https://)

1. En funksjon som krypterer overføring av informasjon mellom server og deg 

2. Baserer seg på unike sikkerhets-sertifikater

3. Alle websider for alle klubber og distrikt måtte endres

4. Unngår meldinger til bruker om usikker oppkobling

Ikke bruk www.zzz.rotary.no, 

bruk https://zzz.rotary.no eller bare zzz.rotary.no

http://www.xxx.rotasry.no/
https://zzz.rotary.no/
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Styrets ønskeliste til IT Forum 29. august 2020 

o ‘District Executive Secretary’ rolle

o ‘District Trainer’ rapporterings-rolle for distriktets ‘trainer’ 

o ‘Members Media’ åpent arkiv på distrikts-nivå

o ‘DG-Elect’ og ‘DG-Nominee’ roller valgbar i alle år

o DICO tilgang til integrasjons rapporter

o ‘Reporter’ rolle for personer som kun trenger å rapportere

o Behandle Rotaract- og satellittklubb-medlemmer i Mnet

o Sortering/flytting navneendring etc. i arkivdokumenter

o Hjemmesider for Rotaract-klubber
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Støtte til brukere
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Organisering av hjelp og støtte

CICO i klubben

DICO i distriktet

Webmaster i NORFO

Leverandør 

support.rotary.no

Hvis vi ikke 

følger 

prosedyren, 

påløper 

kostnader
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Support

• Support-side: support.rotary.no
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Mnet Arkiv og dokumenthåndtering
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Arkiver og tilgang i Mnet

Begrenset Klubb-Arkiv:

‘Arkiv’

Skrive-rettigheter

Åpent  Klubb-Arkiv:

‘Members media’

Begrenset Distrikt-Arkiv:

‘Arkiv’

Åpent distrikt-Arkiv:

‘District Members Media’

Begrenset komite-Arkiv:

‘Arkiv’

Lese-rettigheter

Alle tillitsvalgte i 
distriktet

Alle medlemmer i 
distriktet

Medlemmer i 
komiteen og  
K/D-ledelse

Alle tillitsvalgte i 
klubben

Alle medlemmer i 
klubben

Bare tillitsvalgte i 
klubben

Bare tillitsvalgte i 
klubben

Bare tillitsvalgte i 
distriktet

Bare ‘Ledere’ i 
komiteen

Bare tillitsvalgte i 
distriktet
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Her finner du arkivene

Medlems profil: 

Rediger distrikt: 

Komite arkiv: 
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Forhold mellom Google disk og Mnet 

• Mnet-arkivene 

– Foretrukket arkiv for både klubber og distrikt

– Bør lagres som PDF dokument

– Mnet arkiv roller unngår knytting til privat epost

– Tilgang automatisk til nye tillitspersoner

• Google disk 

– Anbefales for felles dokument endringer 
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Nettmøter 
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Google Meet

• Nettmøter får stadig større omfang i Rotary

• Google Meet er gratis møteprogram
• Supporteres fra Google, og støttes av oss

• NOFO byttet fra GoToMeeting for å spare penger 

• Startes fra Gmail side

• G Suite brukere (xxx@rotary.no) kan starte møte, og 

inviteres via google kalender

• Andre inviteres via manuelt sendt epost lenke

• Mange andre møte-løsninger å velge 

mellom på nett
– NORFO legger ikke begrensninger på hva som skal 

brukes, men anbefaler en felles løsning

– Øker kunnskap og trygghet å bruke samme løsning

mailto:bruker@rotary.no
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Epost
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Forhold mellom Google tjenester og Medlemsnett om lagring

• Google Workspace for norsk Rotary tilbyr

– Epost, kalender og diskplass for alle brukere

– Dokumenter på Google disk kan deles

– Står helt fritt, uten kobling til roller eller medlemmer av Rotary

• Dokumenter i Mnet arkiv

– Knyttet til rolle fordeling

– Følger rollene år etter år 

– For spesielle grupper bruker vi komiteer
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Synkronisering med RI 
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Synkronisering mellom Mnet og RI

• Mnet ‘snakker’ med RI gjennom et interface (API) program 

– 100% styrt og definert av RI

– Synkronisering er KUN ENVEIS  (Mnet->RI) 

– Endringer gjort direkte i RI flyter IKKE tilbake til Mnet

– Feil registreringer skaper sync-feil

• Endringer i 2020: 

✓ Ved nyregistrering av medlem, sjekkes medlemmet nå mot Ris database mens 

det legges inn i Mnet
✓ Fjerner duplikat-feil som er en stor del av feil i interface

✓ Neste fase vil også bruke samme teknikk til å sjekke endringer i profil i Mnet

✓ Feilmelding direkte ved endring i Mnet

✓ Ferdig dato ikke fastlagt

✓ DICOer får nå direkte tilgang til sync logg

Får mulighet til å følge opp sine klubber

Alle endringer om medlemmer og verv 

MÅ KUN registreres i Medlemsnett

31. januar SKAL nytt styre være 

registrert i Medlemsnett. 

15 klubber har enda ikke gjort dette.
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Sync-rapporter

Informasjon om 
klubben 

-En kolonne for 
Mnet, 

en kolonne for RI

Informasjon om 
medlem 

-En kolonne for 
Mnet, 

en kolonne for RI
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RI og KPI



TITLE  |  22

Registrere KPI

• My Rotary

– Egen pålogging

– Brukernavn er epost registrert hos RI ved førstegangs pålogging

Registrere og måle over tid
TRF bidrag

Prosjektbistand i $ og timer
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Oppsummering 

Takk for oppmerksomheten


