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DoCAS Manual 

 

 

Pristyper 
 

Du er altid velkommen på vores online support på 
http://docas.uservoice.com 
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Indledning 

Pristyper er en DoCAS Maxi og DoCAS Enterprise feature. Har du 
ikke et af disse abonnementer, kan du opgradere din konto og få 
glæde af funktionen med det samme. 

 

Manualen viser, hvordan du bruger pristyper til at tilbyde samme 
aktivitet til forskellig priser. Du kan knytte forskellige priser til 
dine aktiviteter gennem skabeloner eller direkte på den enkelte 
aktivitet.  

 

Vi henviser til manualen for skabeloner for hjælp til opsætning af 
pristyper på disse. 
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Vælg ”pristyper” i menuen under ”opsætning” 

 

 

I venstre menuen 
finder du pristyper 
under 
”opsætning” 
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På oversigten ses pristypen ”standard” 

 

 

Standard dækker 
over en pristype, 
der altid skal være 
tilgængelig i 
DoCAS for at sikre 
den overordnede 
funktionalitet. 

 
På oversigten 
opretter du nye 
pristyper, der kan 
tilknyttes en eller 
flere aktiviteter. 
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Opret ny pristype 

 

 

Når du har brug 
for en ny pristype 
skal du blot klikke 
på ”opret ny 
pristype” og 
indtaste navnet på 
pristypen. 

 

Du kan oprette 
alle de pristyper 
du ønsker. 
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Redigér og slet pristyper 

 

 

Du kan redigere 
navnet på en 
pristype og du kan 
slette pristyper, 
der ikke er 
benyttet. 

 

Er en pristype 
benyttet, kan den 
ikke slettes, da 
historiske data 
derved forsvinder. 
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Tilknyt pristyper til aktiviteter. 

 

 

Når du opretter 
en aktivitet kan du 
angive én pris. Det 
er standardprisen 
der som 
udgangspunkt 
altid er aktiv. 
 
Vil du benytte 
flere pristyper, 
skal du redigere 
din aktivitet og 
vælge de 
pristyper, som skal 
gælde på 
aktiviteten. Du 
kan også fravælge 
standardprisen. 
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Vælg og sæt pris på pristyperne 

 

 

Når du klikker på 
”pris” på din 
aktivitet, kommer 
der en dialogboks 
op, hvor du kan 
definere priserne 
på dine pristyper 
og vælge, hvilke 
pristyper, der skal 
være aktive på 
aktiviteten. 
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De valgte pristyper vises på aktiviteten 
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Vælg pris ved ny tilmelding 

 

 

Når du laver en ny 
tilmelding fra 
DoCAS kan du 
vælge den 
ønskede pristype i 
dropdown boxen. 
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Pristype og pris gemmes på tilmeldingen  

 

 

Når tilmeldingen 
er gennemført 
gemmes pristypen 
og den tilknyttede 
pris på 
tilmeldingen. 
 
Du kan ændre 
prisen på 
tilmeldingen, men 
bemærk, at det 
kun gælder for 
den enkelte 
tilmelding.  
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Tilmelding via kontaktformularen 

 

 

I aktivitetslisten, 
som du kan vise 
på din 
hjemmeisde, vises 
den pris, der står 
øverst på 
aktiviteten. 

Ved selve 
tilmeldingen kan 
kursisten vælge 
den pristype, som 
hun er berettiget 
til at opnå  
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Visning af pristyper på præsentationssiden 

 

 

På 
præsentationsside
n vises de 
forskellige 
pristyper på 
aktiviteten.  

Når kursisten 
klikker på 
”Tilmeld” kan hun 
vælge den 
pristype, hun er 
berettiget til. 
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Deltager vælger rigtig pris på 

tilmeldingsformularen 
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LÆS MERE…………………………. 

 

På vores support forum findes der en række 
manualer, der hjælper dig med at bruge 
DoCAS. 

 

Du finder manualer for vigtige features, der kan 
spare dig for en masse tid i din daglige 
administration. 
 
http://docas.uservoice.com  
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