Söka licens i IdrottOnline

Reviderad 2018-01-12

•
•
•

Logga in på er IdrottOnline sida
Behörig att söka licens är ”klubbadministratör”
Klicka på ”Licenser” i den blå listen överst.

•

Klicka på ”Personlicenser” i vänstermarginalen, då kommer följande sida upp:

1. Omregistrering (om personen har haft licens via IdrottOnline tidigare)
a) Klicka i knappen ”Licenser” längst upp på sidan
b) Klicka fram 2017 i ”visar endast perioden”
c) Markera Licens, det vill säga den idrott du ska söka licens för, i tabellen
d) Klicka på ”Sök” längst ner på sidan
e) Du får nu upp de som haft licens i vald idrott

f)

Bocka för den/de person/er du ska söka licens för, klicka på ”Kopiera”
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2. Nyregistrering (om personen aldrig haft licens via IdrottOnline)

a) Klicka i knappen ”Personer” längst upp på sidan
b) Välj den idrott du ska söka licens för (bocka för), ska personerna ha licens i fler
idrotter gör du om proceduren med nästa idrott
c) Klicka på ”Sök” längst ner på sidan
d) Du får nu upp ert medlemsregister (förutsatt att medlemmarna finns i IdrottOnline)
e) Bocka för de personer du ska söka licens för
f) Klicka på ”Ansök” längst ner i på sidan
g) Godkänn villkor och skriv i en e-postadress om du vill ha besked när ansökan
behandlats. Klicka på ”OK”
•
•

När vi behandlat er ansökan, syns det på er IdrottOnlinesida och licensen är godkänd
Betala inte in något i förväg. Vi skickar faktura på aktuellt belopp.
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3. Ta ut listor/rapporter (för tex licensnummer, adresser, personnummer mm)
•

Klicka på Personlicenser i vänstermarginalen, då kommer denna sida fram:

•
•

Filtrera sökningen på valfritt sätt, klicka på ”Sök” längst ner på sidan
Välj sedan ”Exportera till Excel” Du kan då välja vilka kolumner du vill ha med i din lista.
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Alternativ
•

Välj Rapporter och sedan Personlicenser i vänstermenyn, då kommer denna sida fram:

•

Klicka på ”Till Excel” längst ner på sidan om du vill skriva ut.
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