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Inledning
IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs
och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på
webbpubliceringsverktyget EPiServer, ett enkelt och flexibelt verktyg som är
marknadsledande i Norden. Den grundversion föreningarna erbjuds innehåller
standardfunktioner i EPiServer och är helt kostnadsfri.

Två versioner av IdrottOnline förbund
Förbunden har möjlighet att välja mellan två versioner av lösning för hemsida och
administration, IdrottOnline förbund standard och IdrottOnline förbund anpassad. Båda
varianterna har samma bas. Skillnaden är att förbundet med en anpassad version får en
egen driftmiljö med möjlighet att vidareutveckla och anpassa systemet efter sitt eget
behov. Med en anpassad version kommer inte uppdateringar av IdrottOnline ske
automatiskt utan detta måste hanteras av det aktuella förbundet.

Kostnad
IdrottOnline är alltid helt kostnadsfritt för alla föreningar och förbund.

Utbildning
SISU Idrottsutbildarna erbjuder introduktionsutbildningar för IdrottOnline i varje distrikt. I
tillägg till det utarbetas en lärgruppsplan som kan laddas hem, antingen från SISU
Idrottsutbildarnas hemsida, www.sisuidrottsutbildarna.se eller under fliken Utbildning på
www.idrottonline.se.

Manualer
Använd innehållsförteckningen för att länkas till rätt område och läs mer. För manualer
ber vi dig besöka vårt manualbibliotek på www.idrottonline.se.

Operativsystem och webbläsare
Administration av IdrottOnline sker bäst i PC-miljö och med webbläsare Internet Explorer
10, Firefox och Google Chrome.

Hjälp och support
På www.idrottonline.se finns Support. Där har vi samlat all information och hjälp du som
användare av IdrottOnline kan behöva. Där hittar du frågor och svar samt alla manualer
för respektive avdelning.
Supporten hjälper dagligen till att besvara dina frågor via mail support@idrottonline.se.
Beskriv noggrant ditt ärende och ange alltid vilken organisation du tillhör.
Telefontid måndag – torsdag 10.00 – 15:00 (lunchstängt 12:00 – 13:00).
Telefonnummer: 08-699 61 50

Skriv inte ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida när du
behöver den. Då har du alltid den senaste versionen till hands.
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Allmänt om licenser
Din förening måste ha öppnat sin IdrottOnline hemsida för Parasport. För att kontrollera
om detta är gjort söker du upp din förening här
(http://www2.idrottonline.se/Sokforening/?_ga=1.18878200.1742163606.1443780464).
Finns din förening under Parasport så är sidan öppnad.

Om din förenings Parasportssida inte finns i sökresultatet så måste du aktivera er
IdrottOnlinesida. Klicka här (http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/AktiveraIdrottOnline/)
för att aktivera IdrottOnline.

Licensmodulen
Nås endast i inloggat läge på din förenings IdrottOnlinesida (Parasport). Licensmodulen
ligger i den blå toppmenyn överst på sidan, under Fler.
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Roller
Klubbadministratören i föreningen har behörighet att hantera licenserna.
Klubbadministratören kan i sin tur dela ut behörighet att administrera licenser till annan
person i föreningen. För mer information om roller och behörighet se
http://idrottonline.se/Support/Manualer/.

Ansöka om licenser för 2016
Omregistrering (om personen har haft licens via IdrottOnline tidigare)
Gå in i licensmodulen genom att klicka på Fler, välj Licenser.

Klicka sedan på Personlicenser i vänstermenyn.
Notera att vi ännu inte använder Laglicenser inom Parasport.
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Du behöver stå under Licenser, för att göra detta så klickar du i det alternativet högst upp
på sidan.

Välj en licens (idrott) och klicka på sök. Då kommer alla föreningens medlemmar som är
kopplade till denna licens fram längre ner på sidan. Bocka i rutan för de personer vars
licens du önskar kopiera (omregistrera) och klicka därefter på Kopiera. Observera att
man endast kan kopiera godkända licenser.
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När man markerat personerna vars licens man vill omregistrera och klickat på Kopiera
kommer ett pop-up fönster upp där man ser namn, förening, licenstyp och giltighetstid.
Läs igenom så det ser rätt ut och bocka därefter i rutan Godkänn villkoren. Önskar man
att få resultat av ansökan skickat till en e-postadress så bockar man även i den rutan och
fyller i till vilken e-postadress det ska skickas till. Klicka därefter på Ok.
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Nyregistrering (om personen aldrig haft licens via IdrottOnline)
När du är i inloggat läge klickar du på Fler, välj Licenser och sedan Personlicenser i
vänstermenyn (se Omregistrering ovan)

Du behöver stå under Personer, för att göra detta klickar du i det alternativet högst upp
på sidan. Markera sedan vilken/vilka licens/er (idrott/er) du vill söka (observera att det
finns två sidor med olika licenser/idrotter), klicka på Sök. Då kommer alla föreningens
medlemmar upp (kan vara fler sidor).
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Eller filtrera fram enskilda personer som du vill söka licens/er för genom att fylla i
uppgifter, till exempel namn, och markera sedan vilken/vilka licens/er som ska sökas,
klicka sedan på Sök.
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En licens
Markera per person vilken licens som söks genom att bocka i rutan och klicka därefter på
Ansök.
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Flera licenser
Markera flera licenser på samma person genom att bocka i rutorna för dessa och klicka
därefter på Ansök.
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Resultat av ansökan
Om du vill ha resultatet av ansökan skickad via e-post skriver du här in en relevant epostadress. Villkoren måste alltid godkännas. Klicka på Ok.

När ansökan är gjord behandlas den av Parasportförbundet. På licensmodulens startsida
på föreningens IdrottOnline-sida syns licenserna som: Licens(er) under behandling,
Godkända licens(er), Avslagna licens(er), Inaktiva licens(er) eller Avslutade licens(er).
När betalning är erhållen så ändras det också så att licensen står som betald.
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Licensstatus
För att kunna se status på ansökta licenser, klicka på Fler, Licenser . På startsidan i
Licensmodulen får man en översikt kring ansökta licenser.

Licensstatus kan även ses under Personlicenser, välj då att markera Licenser och skrolla
sedan längre ner på sidan.
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Skrolla längre ner på sidan till Status och välja antingen Alla, Ansökt, Avslagit, Godkänt.
Klicka på Sök.

För muspekaren över symbolen som föreställer en hand under Licens för att se
kommentarer som till exempel orsak till avslag.
Skadegrupp och klass finns under Nivåkategori och syns när du för muspekaren över
symbolen som föreställer en etikett.
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Licensrapporter
Under Rapporter i vänstermenyn i Licensmodulen kan även olika typer av listor och
rapporter laddas hem. Man kan filtrera på datumperiod, ålder,
godkända/inaktiva/utgångna och nivåkategori.
Har man gjort ändringar i filtreringen så behöver man klicka på Hämta rapport för att
rapporten ska laddas om.
För att ladda hem rapporten till Excel klicka på Till Excel.

15

Man kan även få fram Excelrapporter genom Personlicenser. Då filtrerar man sin sökning
och klickar därefter på Sök. Längre ner på sidan kommer så sökresultatet upp. Markera
de personer som ni önskar få med i exportlistan genom att bocka i rutan till vänster om
personens namn. Därefter klickar man på Exportera till Excel.

Där kommer man kunna välja om
man vill få med samtliga kolumner
eller om man välja kolumner. Vill
man välja kolumner så prickar
man i det alternativet och bockar
därefter i eller ur alternativ i listan
som kommer upp. När man är klar
med sitt val så klickar man på Ok.
Excelfilen kommer nu laddas ner.
Tänk på att man måste ha Excel
installerat på enheten för att
kunna ladda ner rapporter!
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