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Digitaliseringen af kultur- og fritidsområdet i kommunerne kan være en
uoverskuelig proces, fordi alle interessenter har forskellige systemer og
arbejdstilgange og -områder. Og det behøver ikke være besværligt at få
alle systemer til at hænge sammen og fungere sammen.
BRND’s løsning på problemet er ambitiøst, men ikke besværligt.
Med en sammenhængende løsning, der både tilfredsstiller kommunen,
huse og haller og foreninger, får alle et system, der tilgodeser deres
områder, udfordringer og behov. Løsningen består af 5 systemer, der
i bund og grund hænger sammen og fungerer sammen – hvis man
ønsker det.
Absalon X er systemet til kommunen, der fokuserer på ét formål og
målgruppe: Folkeoplysningsloven.

LEDIGETIDER.DK
ALLE

Absalon X er en komplet og ambitiøs platform, der digitaliserer og
udvikler kultur- og fritidsområdet, fordi alle får opfyldt deres behov i én
og samme løsning.
Med Absalon X hører Colosseum, Gladiator, Aktivportalen og
Ledigetider.dk med, som hver især tilgodeser foreninger, huse og haller
samt borgere – en komplet løsning, der kan det hele.
Både sammen og separat.
Absalon X er udviklet i tæt samarbejde med Københavns
Kommune og som gik i luften d. 31. marts 2018 – og med stor succes.
Derfor ved vi, at det virker.

FOLKEOPLYSNINGSLOVEN
KRÆVER ET SYSTEM, DER VIRKER
De fleste systemer vil for meget og er for komplekse til, at det faktisk fungerer i praksis. Derfor har
Absalon X kun ét fokus: Folkeoplysningsloven og den forvaltning, der ligger heri.
Absalon X er ikke designet til at skulle gabe over hele kultur- og fritidsområdet – det har vi andre systemer til,
som samarbejder med Absalon X. Netop fordi der er fokus på ét område, fungerer Absalon X så godt.
Det er et kæmpe administrationsarbejde at dække Folkeoplysningsloven, og især i fordelingsperioderne er
administrationen presset til det yderste. Det er et puslespil, der skal gå op, før alle er tilfredse, og det hele er,
som det skal være. Med et komplet og brugervenligt bookingsystem med alle muligheder virker Absalon X
ikke kun for Folkeoplysningsloven, men også for de mennesker, der skal bruge systemet.
Ikke bare et bookingsystem
Selvfølgelig er Absalon X ikke blot et bookingsystem, som man har set så mange gange før. Københavns
Kommune og BRND har lagt sig i selen for at udvikle systemet, så det kan det, det skal kunne. Heri ligger
bl.a., at systemet rummer en selvstændig foreningsportal, så foreningerne kan betjene sig selv. Derudover er
databasen fælles for alle, så der ikke skal laves dobbelt arbejde med indtastninger. Denne database har både
kommunen, huse, haller og foreninger adgang til via hver sin løsning.
Absalon X har et responsivt design og er en 100 % hosted løsning, og man får bl.a.:
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Komplet bookingsystem med alle muligheder
Komplet administration for huse og haller
Komplet foreningsadministration
Håndtering af tilskud og børneattester
Foreningsregister, der vedligeholdes af foreningerne
Kommunikationsmodul til e-mail og SMS
Ordresystem til at håndtere eventuelle gebyrer

Absalon X fokuserer på Folkeoplysningsloven og er både et bookingsystem, en fælles database for
kommunen, huse og haller og foreningerne samt komplet administration og meget mere.
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Med Absalon X får forvaltningen efter fordelingsperioderne mulighed
for let at styre, hvilke tider der kan bookes af hvem. Det kan gøres enten via foreningsportalen eller på den offentlige portal Ledigetider.dk.
I Absalon X findes der yderligere værktøjer og statistikker til at overvåge belægningsprocenter og kontrollere fremmøde – og så er det let for
foreningerne at aflyse de tider, de ikke skal bruge alligevel, og derved
kan de aflyste tider let bookes af andre.
Med Absalon X får forvaltningen et stærkt værktøj til at agere proaktivt og sikre størst mulig udnyttelse af kommunens faciliteter – egne
som selvejende.

Optimal
udnyttelse

FORRETNINGSUDVIKLING
Mange idrætsanlæg står over for store udfordringer, og med BRND Colosseum
er det let at skabe en bæredygtig forretning.
Nogle huse og haller forventes at kunne tjene deres egne penge og være en bæredygtig forretning,
der ikke skal være 100 % afhængig af kommunen. Dog kan det være en udfordring at få gjort sin idrætshal
eller kulturhus til en kommerciel forretning, hvis man ikke har de rigtige værktøjer. Centerchefen har ofte mange
forskellige kasketter på, da han både skal leve op til kommunens krav samtidig med at drive sin egen forretning.
Colosseum hjælper huse og haller med at kunne lave online betalinger og faktureringer, bookinger,
sælge billetter og events samt have et professionelt medlemssystem til fitness og holdtræninger.
Desuden hører der med Colosseum også infoskærme med, som huse og haller kan sætte op og derved
nemmere kan markedsføre for deres egne aktiviteter og events.
Colosseum er en udvidet løsning til Colosseum light, som følger gratis med i Absalon X til alle kommunens
huse og haller. Colosseum kræves for integration til Ledigetider.dk, som man kan læse mere om her i folderen.
Med Colosseum får man bl.a.:
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Online betalinger og fakturering
Professionel løsning med infoskærme
Salg af billetter og events online
Eget professionelt website automatisk opdateret
Integration til adgangskontrol og adgangsmølle i svømmehal
Medlemssystem til fitness og hold
POS kasseapparat og cashless betaling til arrangementer

Gør det let for huse og haller at blive bæredygtige med
Colosseum – uanset om det er en kommunal hal eller en
selvejende institution.
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Colosseum light følger gratis med til alle selvejende
institutioner og kommunens huse og haller, når kommunen får Absalon X.
Colosseum er huse og hallers egen indgang til at håndtere foreningstiderne – uanset størrelsen på anlægget.
Alle kommunens huse, haller og selvejende institutioner får gratis Colosseum light med i forbindelse med
anskaffelse af Absalon X. Dvs. at når kommunen vælger at anskaffe sig Absalon X som system, gør de ikke
kun noget godt for dem selv, men tilgodeser også huse og haller. Colosseum er sat i verden for at hjælpe
både de små, mellemstore og store huse og haller med at håndtere foreningstider. Derved giver kommunen
en hjælpende hånd ved gratis at tilbyde Colosseum i forbindelse med deres eget system. Med Colosseum
bliver samarbejdet mellem foreninger og kommunens egne institutioner nemmere og mere effektivt for
begge parter.
Colosseum light hører med Absalon X og er gratis. Med Colosseum fås der bl.a.:
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Opsætning af udbudsperioder
Håndtering af lukkedage
Eget lille website
Håndtering af lokale fordelingsperioder
Godkende, ændre, afvise eller slette bookinger
Opsætning af tekst og fotos på faciliteter
Markedsføring på Aktivportalen

Colosseum gør det let at håndtere foreningstider, aflysninger og
sørge for et velfungerende anlæg.

GØR DET LET AT VÆRE FORENING
Foreningsløsningen Gladiator gør det lettere at drive forening, fordi systemet fokuserer på at
minimere administration og samtidigt fokuserer på værktøjer til markedsføring.
Foreninger kan opgradere Gladiator light til en komplet version og derved minimere administrationen ved
kun at bruge ét system. Udover den administrative minimering og effektivitet kan Gladiator også andet: fx
vil medlemsopgørelsen ske automatisk, når medlemmer betaler online. Og så er der mange muligheder for
at skabe indtægtsgivende aktiviteter som fx events og at sælge billetter. Det bliver sjovere og lettere at drive
forening med Gladiator.
Med Gladiator får man bl.a. sit eget website på Aktivportalen, hvor borgere kan se alle tilbud fra foreningerne og kommunen, så de nemt og hurtigt kan danne sig et overblik og booke. Der er desuden integration til
Facebook, bookingsystem til egne faciliteter og samarbejde med haller om adgangskontrol, så borgerne let
og hurtigt kan komme til banerne og dyrke sport og aktiviteter.
I Gladiator får foreningerne bl.a.:
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Medlems- og fitnesssystem
Billet- og eventsystem
Online salg af billetter og events
Online booking af egne baner
Automatisk medlemsopgørelse
Integration til huse og hallers adgangskontrol

Gladiator er en helt ny og tidssvarende løsning til foreninger,
der letter administrationen og samtidig giver nogle helt
nye værktøjer til at skaffe nye medlemmer og fastholde
eksisterende.

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN

Gladiator light følger gratis med til alle kommunens foreninger i forbindelse med anskaffelse af Absalon X.
Gladiator er gratis til alle foreninger, når kommunen anskaffer sig Absalon X. Alt samarbejde mellem kommunen og foreningerne bliver lettere med Gladiator, fordi det hele er samlet i ét system. Foreningerne skal blot
vedligeholde deres foreningsregister og uploade dokumenter og erklæringer, som kommunen beder om. På
den måde bliver samarbejdet smidigt og let.
Gladiator er fundamentet for en foreningsløsning, som også giver mulighed for at udstille foreningens aktiviteter og kontaktdata på Aktivportalen – og endda i en meget avanceret form, fordi hele datagrundlaget er
tilstede, fx hold, træningstider, tilknytning til anlæg og meget mere.
Med Gladiator kan man bl.a.:

3
3
3
3
3
3
3

Ansøge om foreningstider
Aflyse foreningstider
Ansøge om tilskud
Afgive erklæring om børneattester
Foretage medlemsopgørelser
Vedligeholde foreningens stamdata
Markedsføringsværktøjer til Aktivportalen

Gladiator gør samarbejdet mellem foreningerne og kommunen
smidigt og let. Foreningerne bliver selvkørende på alle fronter
– nemt og lige til.

LEDIGETIDER.DK

Den letteste måde at få flere til at dyrke idræt og få udnyttet alle de ledige tider.
Ledigetider.dk er en portal, der kan bruges af alle – og den er til alle. Ledigetider.dk er til foreninger, huse og
haller, der gerne vil leje ud til borgerne i kommunen – og så er det nemt!
Alle kender det at sidde derhjemme i stuen og få lyst til at spille bold med vennerne eller badminton med kollegaerne, men hvor kan man spille henne? Ledigetider.dk er en portal, hvor alle ledige baner og haller bliver
lagt ud, så man hurtigt og nemt kan leje en bane eller hal og komme i gang med det samme.
Med Ledigetider.dk får man en intuitiv brugerflade, som er let for alle at bruge. Desuden kan portalen integreres med bookingsystemet, fungere med adgangskontrol og håndtere aflysninger fra bookingsystemet.
Sig hej til sælgeren af alle de baner og haller, som alligevel bare står ledige!
Med Ledigetider.dk får man bl.a.:
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Alle kommunens ledige tider samlet på ét sted
Gratis eller betaling via kreditkort eller faktura
Automatisk opdatering fra bookingsystem
Meget brugervenlig brugerflade
Foreningerne kan booke resttider
Interne lokaler kan vises og bookes efter login
Prisaftaler kan styres via login

Ledigetider.dk gør det nemt for alle at se de ledige tider for baner og
haller, så de kan blive brugt – og gør det lettere at få flere til at dyrke idræt.

AKTIVPORTALEN

Hjælp borgere, foreninger, huse og haller med at finde hinanden.
Aktivportalen er et udstillingsvindue for al aktivitet.
”Jeg vil gerne gå til noget, men hvad er der i kommunen?” Tja, hvad er der egentlig af tilbud i kommunen?
Det kan være svært at finde hoved og hale i tilbud, aktiviteter, hold og spil, fordi de tit annonceres forskellige
steder. Det kan være, at nogle foreninger eller klubber markedsfører sig mest på Facebook, hvor andre gør
det via sedler i Brugsen eller på deres website.
Aktivportalen er et tilvalg, som kan købes til Absalon X og alle de andre systemer, og med Aktivportalen
kommer der en masse fordele. Borgerne kan hurtigt finde en aktivitet, de kan søge på aktiviteter i kommunen og foreningernes aktiviteter samt huse og haller, og de kan sågar ansøge om at blive oprettet som
selvorganiseret gruppe, så de selv kan oprette aktiviteter.
Aktivportalen giver samtidig mulighed for at leve op til Folkeoplysningsloven §35a, der handler om at offentliggøre, hvem der søger og tildeles lokaler og tilskud – og hvem der får afvisning.
Man kan bl.a.:
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Søge på alle aktiviteter i kommunen
Finde foreninger eller selvorganiserede aktiviteter
Finde events fra alle foreninger, huse og haller
Alle huse og haller får deres egen præsentationsside
Alle foreninger får deres egen præsentationsside
Al data opdateres automatisk fra systemerne

Med Aktivportalen er det nemt at være aktiv og få flest
muligt til at dyrke idræt – sammen!

STÆRK ERFA-GRUPPE STÅR BAG
DEN FORTSATTE UDVIKLING
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