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Kagan Meetings deltagarsystem och administration 
 

Våra deltagarsystem är användarvänliga och lättarbetade.  
Innan ett projekt startar är det bra att tänka igenom vilka funktioner och vilka 
parametrar som kommer att användas under projektets gång.  
Flera personer kan registrera sig samtidigt och systemen är tillgängligt dygnet runt. 
Databaserna backas upp varje dag och kopior av innehållet sparas i två veckor.  
Systemen är säkrade efter GDPR. 
 
Nedan beskriver vi de olika stegen i vad vi kallar förproduktion, produktion och 
efterproduktion. Webbappsfunktionerna finns endast i deltagarsystem 1. 
 
Förproduktion 
Uppbyggnad av projektets webbplats. 
Tillsammans med kunden går vi igenom hur webbplatsen ska se ut  

• Struktur 
o Menyflikar 
o Färg och form 
o Logotyp  
o Bilder 
o Filmer 
o Typsnitt 

• Anmälan 
o De parametrar som kunden önskar ha läggs in (för- och 

efternamn, företag, telefon, specialkost, speciella önskemål 
osv).  

o Den information som är obligatorisk för deltagaren att fylla i 
markeras med en stjärna och är tvingande. 

o En maxgräns läggs in där det behövs.  
o Busstransporter: här fyller deltagarna i om de vill åka med 

bussen samt vid vilken busshållplats de kliver på och av. 
o Val av seminarium – i ett projekt kan vi lägga in flera 

parallella seminarierum som deltagarna väljer emellan. Då 
lägger vi också in en begränsning (maxantal) för antal 
deltagare per seminarium. 

o Via anmälningssystemet kan vi sedan få ut underlag till 
namnskyltar, deltagarförteckningar, speciella önskemål osv. 
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• Information  
o På informationssidorna kan vi lägga in kartor, busstider, 

relevanta länkar osv.  
• Bussar  

o Offerter och rutter tas fram så att vi kunde tillgodose 
deltagarnas önskemål på ett kostnadseffektivt och 
miljövänligt sätt.  

 
• Bekräftelsebrev  

o Då deltagaren har gjort sin anmälan visas en sammanställning 
av de gjorda valen på skärmen – om allt stämmer så klickar 
deltagaren på knappen ”bekräfta” och ett bekräftelsebrev 
skickas till den angivna mejladressen. 

o Även bekräftelsebrevet är profilerat med kundens profil och 
logotyp. 

o Bekräftelsebrevets avsändaradress (mejladress) anpassar vi 
efter kundens önskemål och i ämnesraden lägger vi in 
eventets namn eller det som kunden önskar.  

o Ändringar och avbokningar  
o I brevet finns en länk som används om deltagaren vill göra 

någon ändring.  
o Via en annan länk kan man också avboka sin plats.  
o Om kunden så önskar så går det självklart också att göra 

ändringar och avbokningar genom att mejla eller ringa vår 
kontaktperson. 

o Reservplatser 
o Systemet hanterar reservplatser och när en plats blir ledig 

kontaktar vi de reserver som ska erbjudas platsen.  
o Webbapp: http://m2.delegia.com/M/11772 

o Till webbsidan kan en webbapp kopplas. 
o I webbappen finns en mentimeterfunktion som gör att 

deltagarna kan rösta, ställa frågor och på så sätt vara interaktiva 
både före, under och efter konferensen. Resultaten kan till 
exempel visas på storskärm vid interaktiva inslag.   

o Via webbappen kan deltagaren se sin bokning, programmet, 
tider, kartor osv. (i sin telefon) 

o Hotell 
o I systemet har vi även möjlighet att hantera hotellbokningar. 

Vi lägger in vilka rumstyper som finns att välja på, vilka nätter 
som går att boka och ger också deltagaren möjlighet att ange 
speciella önskemål.  

 
 

•  
•  
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Produktion 

o Inbjudan 
o Inbjudningsbrevet skickas ut till den valda målgruppen. 

Brevet innehåller en länk till webbplatsen där anmälan äger 
rum 

o Vi finns tillgängliga via telefon och mejl för att svara på 
frågor, informera om konferensens innehåll samt hjälpa 
deltagarna att göra ändringar och avbokningar.  

o Webbplatsen 
o Vid behov kompletterar och förtydligar vi budskap och 

information på webbplatsen. 
o Webbapp  

o Väl på plats kan deltagaren se en karta över anläggning och 
kan på så sätt lätt orientera sig, se tider och till exempel hitta 
till valt seminarierum. 

o Välkomstbrev 
o Cirka en vecka innan projektet går av stapeln, eller enligt 

överenskommelse, skickas ett välkomstbrev ut. Där får 
deltagaren återigen en bekräftelse på sin anmälan samt mer 
information om dagens program.  

o Antal deltagare 
o Via systemet kan vi lätt få fram hur många deltagare som 

deltar per ort, vilka som har beställt specialkost samt vilken 
kost de önskar. Vi ser också om någon deltagare behöver 
hörslinga, har ledarhund eller har andra specifika behov. 

o Service på plats 
o De deltagare som glömt vad de registrerat sig på kan vi lätt, 

genom att titta i systemet, hänvisa till rätt plats i rätt tid.  
o Om behov finns kan vi dra ut listor på vilka deltagare som ska 

vara var – allt för att underlätta logistik och flöden.  
o Om registrering ska ske digitalt kan vi ta fram en gällande  
o QR-kod för detta ändamål.  
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Efterproduktion 

o Uppföljning och utvärdering 
o När konferensdagen är över är det bra att kunna stämma av 

hur dagen uppfattades. Nåddes det uppsatta syftet och målet 
med dagen?  

o Kunden formulerar frågor till oss som vi lägger in i systemet. 
o Utskicket förbereds och skickas ut till de registrerade 

mejladresserna i direkt anslutning till avslutningen av dagen.  
o Deltagarna ges också möjlighet att svara med fritextsvar. 
o Efter cirka en vecka skickas en påminnelse ut via systemet till 

de deltagare som inte svarat på utvärderingen. 
o Då alla svar inkommit, eller när kunden så önskar, gör vi 

sammanställningar och grafer som tydligt illustrerar och visar 
utfallet av konferensen.  

o Statistik 
o Om statistik önskas över någon speciell parameter så plockar 

vi lätt fram det ur systemet.  
 

 
 
 
 


