
Guide til Supkus tilmeldingssystem – For undervisere 
Kursisterne tilmelder sig og betaler for kurset igennem dette system.  

Inden kurset:  

Du kan til enhver tid logge ind og tjekke hvor mange tilmeldte, der er til dit kursus. 

Du har i forbindelse med din underviseradgang, fået tilsendt en mail med adgangskode til systemet. Har du 

ikke modtaget den, så skriv til logistik@supku.dk og vi får dig oprettet.  

Systemet tilgås via følgende adresse: 

https://supku.safeticket.dk/admin/login  

 

Log ind med din e-mail og selvvalgte adgangskode.  

På forsiden vil du kunne se de semestre du underviser på og det samlede antal tilmeldte til dette.  

Bemærk at tallet, som står her er det samlede antal på semesteret og derfor kan du ikke være sikker på at 

det er dette antal, der er tilmeldt netop dit kursus. Dette gælder ikke hvis du har et kursus, som ikke indgår 

i en pakke. 
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Hvis du ønsker at se det præcise antal tilmeldte for dit kursus, så klik på ”Økonomi” i menuen, vælg 

”Omsætning” 

 

Vælg da ”Oversigt” ud fra det kursus du gerne vil se: 

 

Her vil du kunne se hvor mange der er tilmeldt til lige netop dit kursus. Husk at lægge antallet mellem 

pakken og det enkelte kursus, da kursisten kun vil blive talt en gang, alt efter om de har købt en pakke eller 

et enkelt kursus.  



 

Har du ændringsforslag til dit kursus, kan du under punktet arrangementer, ændre på tekst og billettekst. 

Disse ændringer vil så blive sendt til Nick og Asher til godkendelse. Kontakt os gerne på logistik@supku.dk 

såfremt du har nogle specifikke ønsker.   

 

Send e-mails til kursisterne 
 

Alle kursister vil få tilsendt en mail med information til kurset 1 dag inden, samt få tilsendt en mail med 

evaluering 2 timer inden kurset slutter, såfremt de er blevet markeret som ankommet.  

Hvis du som underviser ønsker at sende en mail til kursisterne, kan du bruge Safetickets servicebesked 

system. BEMÆRK: DET ER IKKE TILLADT AT ÆNDRE PÅ ALLEREDE PROGRAMEREDE BESKEDER! 

I menuen ”Funktioner” vælger du punktet ”Service-beskeder”: 
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Her får du en oversigt over de planlagte beskeder, som sagt må du kun oprette beskeder. Såfremt du 

ønsker at ændre i en allerede produceret besked, skal du kontakte os på logistik@supku.dk  

Vælg herefter ”Opret service-besked” 

 

Herefter udfylder du tidspunkt for udsendelse, emne og selve beskeden. Bemærk at du ikke kan vedhæfte 

filer, læg filen i et drive eller dropbox og del et link i stedet. HUSK at fjerne fluebenet ”Mail ikke færdig, 

undlad at sende”, ellers udsendes mailen ikke. 
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Herefter skal du vælge dit kursus, således at mailen bliver sendt til de rigtige kursister.  

Fra dropdown menuen vælg dit kursus/pakke, klik på ”Tilføj”. Herefter sætter du flueben ud fra den 

overordnet pakke og dit kursus. Husk at fjern fluebenet fra de øvrige kurser, ellers bliver beskeden sendt til 

alle kurserne i pakken.  

 

Husk at tjekke om du har fjernet fluebenet fra ” Mail ikke færdig, undlad at sende” 

På selve kursusdagen 
På forsiden vælger du det kursus/pakke som du vil skanne billetter til: 

 

BEMÆRK: Selvom kursisten er tilmeldt en pakke, som tidligere er registreret som ”ankommet”, skal 

billetten stadig registreres som ankommet. Såfremt den ikke bliver dette, vil evalueringsmailen ikke blive 

sendt ud til kursisten.  

 



Her skal du søge manuelt efter en kursist, kan du trykke ESC på tastaturet eller klikke på manuel søgning. 

 

Udfyld feltet med telefon, navn eller e-mail. Bemærk: at du skal skrive hele fornavnet, før det virker. 

 

Marker den korrekte tilmelding og klik derefter på OK.  

Herefter skal du bekræfte ankomsten ved at skrive OK i det markeret felt og trykke enter: 



 

Herefter vil kursisten være registreret som ankommet og vil modtage evalueringsmailen ca. 2 timer før 

afslutningen af kurset.  

Er der nogle problemer kan du kontakte Nick på 23964035. Sørg for at åbne programmet i god tid inden 

kurset for at blive mere kendt med programmet.  


