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E-anmälan gör det möjligt för begravningsbyrån att ta 
emot anmälningar till begravningsceremonin och/eller 
minnesstund direkt på byråns hemsida. E-anmälan är  
anpassad efter GDPR.
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Kom igång 
E-anmälan är en fristående modul, kontakta support@bitnet.nu om du 
önskar aktivera funktionen.  
 

Användning
På byråns hemsida

Gästen hittar e-anmälan på begravningsbyråns hemsida. Här fyller denne i: 

 Vilken begravning det gäller

 Bockar i anmälan till begravningsceremoni, minnsstund eller båda 

 Namn anmälare

 Antal deltagare

 Telefonnummer anmälare

 E-post anmälare

 Specialkost deltagare

 Godkännande av lagring av personuppgifter

 Eventuella önskemål om hjälp med blommor/minnesgåvor.

Om max antal deltagare är uppnått kan gästen ej anmäla sig.
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I minnesrummet
Om begravningsärendet är kopplat till ett minnesrum kan gästen anmäla sig till  
begravningsceremonin och/eller minnesstunden även härifrån. 

 
I Bitnet
När en ny e-anmälan inkommit från er hemsida/minnesrummet visas en notis vid 
denna symbol          i sidhuvudet i Bitnet. Klicka på ikonen för att komma till  
anmälningar som inväntar bekräftelse.   
 
Du ser information om anmälan och väljer att godkänna eller neka den. 

 
När anmälan godkänts skickas en bekräftelse till gästen via mejl. 

. 



 E
-a

n
m

äl
an

MANUAL

5

Ärendet 
Alla godkända anmälningar till begravningsceremonin och/eller minnesstunden 
hittas under förtäringsfliken i ärendet. 

 
 
 
 
Göra val för aktuell e-anmälan 
I informationsrutan klickar du på ändraknappen för att välja om gäster som anmäler 
sig via hemsidan ska kunna anmäla sig till begravningsceremonin och/eller minnes-
stunden, fyller i maxantal (0=inget maxantal) och anger sista anmälningsdatum.

 
 
 
 
Anmälningslistan 
I listan med anmälningar visas namn på anmälare, info & kost, antal deltagare, när 
anmälan upprättades samt två olika ikoner beroende på om gästen är anmäld till 
begravningsceremonin, minnesstunden eller båda.
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Skriva ut/mejla lista 
Du kan skriva ut eller mejla en anmälningslista. Du får välja om det gäller 
begravningsceremonin och/eller minnesstunden.



019-760 22 60 | support@bitnet.nu


