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Indstilling til HB om nyt medlemssystem  
 
 
DNs medlemssystem er omdrejningspunkt for håndteringen af DNs medlemmer. Alt fra opkrævning af betalinger, 
udtræk til Natur & Miljø og alle andre forhold vedrørende medlemmerne håndteres i medlemssystemet. Vi har haft 
det nuværende medlemssystem i drift siden 2012, og tiden er nu moden til at skifte til et mere tidssvarende.  
 
Da vi i sin tid fik vores nuværende medlemssystem, kunne man stadig betale sine girokort på posthuset. Der var ikke 
noget, der hed MobilePay, og der kom ikke flere medlemmer ind fra hjemmesiden, end at det var overkommeligt for 
medlemsservice at taste dem ind i medlemssystemet. 
 
Alt dette har ændret sig, og det er derfor nødvendigt for medlemstal, indtægter og fastholdelse at vi: 

 Indhenter udviklingen på betalingsmarkedet 

 Automatiserer og yderligere digitaliserer vores arbejdsprocesser 

 Differentierer og målretter vores kommunikation for bedre fastholdelse. 
 
Til dette skal vi bruge et tidssvarende medlemssystem med mulighed for at vælge mellem de betalingsformer, som 
efterspørges i dag, og med mulighed for integration til hjemmesiden, så alle medlemmer kan få deres egen side med 
selvbetjening i DNs univers. 
 
Vi forventer, at en udvidelse med flere betalingsmuligheder vil: 

 øge antallet af personer, der ønsker at indgå en aftale om medlemskab på gaden eller i telefonen, fordi de 
selv kan vælge betalingsform og ikke længere behøver opgive cpr-nummer 

 øge indtægterne ved at bruge betalingsmetoder, der er billigere pr. transaktion end BetalingsService 

 mindske frafaldet, da flere medlemmer vil indgå en fast aftale og færre vil få et girokort, som de glemmer at 
betale 

Vi forventer, at den yderligere automatisering og digitalisering vil sætte os i stand til bedre at kunne udnytte nye 
teknikker som f.eks. machine learning til at differentiere og målrette vores kommunikation til eksisterende og 
potentielle medlemmer. 
 
Baggrund 
 
Allerede i 2016 fortalte Microsoft, som leverer ”motoren” i medlemssystemet, at de ikke længere ville understøtte 
den 2011-udgave af medlemssystemet, som vi altså har haft i drift siden 2012. Det svarer lidt til, at man ikke længere 
kan få reservedele til ens gamle bil.  
 
Vi har arbejdet frem mod en opgradering siden da, men vi har givet os god tid til indledende undersøgelser af den 
årsag, at fra Microsoft ikke længere understøtter et kritisk system som et medlemssystem, til der rent faktisk bliver 
lukket helt, traditionelt set er en rum tid. Men nu nærmer vi os, vi kan ikke længere fortsætte med vores nuværende 
medlemssystem uden at imødese væsentlige udfordringer. Eksempelvis har vi oplevet, at vi ikke kunne bruge 
medlemssystemet i to dage, fordi Microsoft havde lavet ændringer i Internet Explorer, som vi bruger sammen med 
medlemssystemet.  
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Vi har fra i år fravalgt at investere yderligere i det gamle system, hvor bl.a. indkomne filformatændringer fra SKAT 
skal implementeres. Der er også varslet ændringer fra NETS i forhold til betalingsservicedirektivet inden udgangen af 
dette år, som vil skulle implementeres, og vi vurderer, at det også af disse årsager nu haster med at komme i gang 
med opgraderingsprojektet. 
  
Foruden at den helt essentielle basisdrift af medlemssystemet berøres, såfremt vi beholder vores nuværende 
system, så vil vi heller ikke kunne tilbyde eks. de mange nye betalingsformer som MobilePay og gentagne betalinger 
via betalingskort. Hertil kommer den nødvendige integration med hjemmesiden, så digitale indmeldelser kan køre 
automatisk og ikke via manuel indtastning som i dag.  
 
Økonomi 
 
HB har i AP-2018 (og igen i AP-2019, da udgiften ikke blev afholdt i 2018) bevilget et beløb på 800.000,- kr. baseret 
på et skøn fra vores nuværende leverandør Netcompany. Skønnet var dog dels baseret på en simpel opgradering, 
uden nye funktioner og dels på, at andre af Netcompanys kunder ønskede denne opgradering, hvilket senere viste 
sig ikke at være tilfældet. Vi har valgt firmaet Cenvation som ny leverandør, da deres tilbud er billigere og bedre end 
Netcompanys. 
 
Vi har et stort behov for at udvikle den digitale del af vores forretning, og derfor ønsker vi ikke kun en opgradering 
uden nye funktioner. Vi har igennem længere tid afsøgt markedet for muligheder og også kigget på andre 
medlemssystemer, end dem Microsoft tilbyder. Vores konklusion er, at Microsofts medlemssystem stadig er det 
bedste produkt på markedet for DN, og at det i en moderne udgave med nye funktioner vil give den størst mulige 
værdi for foreningen.  
 
Den samlede udgift for et nyt tidssvarende medlemssystem med nye funktioner ligger på 2.1 mio. kr. som vil være 
en engangsudgift/investering. De 800.000 kr. er allerede bevilget af HB, og den beskrevne løsning kræver således en 
yderligere investering på 1.3 mio. kr. Vi indstiller således til HB at en sådan investering/budgetudvidelse godkendes.  
 
Til sammenligning krævede DNs nuværende medlemssystem i opstartsfasen fra august 2012 en investering på ca. 
3.39 mio. kr., inden systemet i 2014 var endeligt færdigimplementeret. 
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