Licenser – Förbund
Klicka på ”Licenser” i toppmenyn. Du kommer då in på startsidan för licensmodulen. På startsidan
kan man se licenser man har att behandla, godkända licenser där personen/laget blivit borttagen
eller godkända laglicenser där personer blivit borttagna ur laget eller har nya lagmedlemmar.
För att se ändringarna så klickar man på fliken, t.ex. ”Personlicens(er) att behandla”, då vecklas fliken
ut och information visas under. Här kan man direkt behandla licensen genom att markera någon av
rutorna och klicka på knappen ”Behandla”.

Inställningar
När ni ska börja administrera licenser så behöver ni gå in under ”Inställningar” i vänstermenyn och
ställa in inställningarna. Man kan i efterhand ändra inställningarna om man skulle vilja det. När man
har gjort sina inställningar så klickar man på knappen ”Spara”.

Licensperioder
Klicka på ”Licensperioder” i vänstermenyn. Här kan man se och söka fram sedan tidigare skapade
licensperioder och även redigera/ta bort licensperioder. För att administrera en redan skapad
licensperiod, sök fram licensperioden och klicka på namnet som visas i fältet ”Period”.
För att ska en ny licensperiod så klicka på knappen ”+ Skapa licensperiod”.

Här namnger man sedan perioden i fältet för ”Periodnamn”. Man anger från och med datum och till
och med datum som perioden gäller. Man fyller också i när ansökningsperioden startar och slutar.
Under ”Knyt licensperiod till licenstyper” kan man knyta samman licensperioden till en eller flera
licenstyper som förbundet har skapat sedan tidigare. Man kan i efterhand gå in och ändra
uppgifterna i licensperioden, oavsett om det är datumändring eller knytning till licenstyper så länge
ingen ansökan är gjord. Efter att ansökan är gjord så kan man bara ändra ansökningsperioden. När
man fyllt i uppgifterna för licensperioden så klickar man på knappen ”Spara”.

Licenstyper
Klicka på ”Licenstyper” i vänstermenyn. Här kan man se och söka fram sedan tidigare skapade
licenstyper och även redigera/inaktivera licenstyper. För att administrera en redan skapad licenstyp,
sök fram licenstypen och klicka på namnet som visas i fältet ”Licens”.
För att ska en ny licenstyp så klicka på knappen ”+ Skapa licenstyp”.

Här namnger man licenstypen i fältet för ”Licensnamn”. Man kan även lägga till en beskrivning av
licenstypen om man så önskar. Under behörighet så kan man lägga till behörigheter för regioner, SDF
och föreningar. Hos föreningar så står ”Markera ansökt” markerat som standard för att föreningarna
ska kunna skicka in licensansökningar. Ska en region eller SDF t.ex. kunna godkänna/avslå licenser så
ställer man in detta genom att klicka på ”Redigera behörigheter”.

Skrollar man längre ner på sidan så kommer man till ”Egenskaper”. Där ställer man in vilket typ av
licens det är, giltighetstid, licensnummer och mycket annat.
Det finns också tre flikar som heter ”Licensberoende – Vid ansökan”, ”Licensberoende – Vid
behandling” och ”Nivåkategorier”. För att administrera någon av dessa så klicka på fliken så vecklas
den ut. Där kan man ställa in, redigera och ta bort beroenden/nivåkategorier.
När man har gjort sina inställningar under så klickar man på knappen ”Spara”.

Personlicenser
Klicka på ”Personlicenser” i vänstermenyn. Filtrera sedan din sökning, man kan söka på föreningar,
namn, personnummer, licenser och mycket annat.

När man gjort sökningen så får man fram sökresultaten längre ner på sidan. Där markerar man sedan
om licensen ska godkännas eller avslås. Det är även här man inaktiverar, avslutar och markerar en
licens som betald.

När man har hanterat licensansökningarna genom att markera i rutorna så klickar man på knappen
”Behandla”. Då får man upp en ruta med licenserna som ska behandlas. Avslår man en licens så väljer
man en orsak till avslagen i rullistan. Därefter klickar man på ”Ok”.

Licenserna är nu behandlad och föreningen kan se svaret på licensansökningarna på sin IdrottOnlinesida.

Rapporter
Klicka på ”Rapporter” i vänstermeny. Här kan man se hur många medlemmar med godkända licenser
som finns inom organisationen. Man ser hur många män respektive kvinnor som finns i
organisationen samt hur många som har en specifik licens. Man kan även se hur många medlemmar
med godkänd licens som finns inom varje distrikt. Man kan även filtrera fram på ålder och
tidsperioder men också söka fram de som har utgångna eller inaktivera licenser. När man gjort
ändringar så klickar man på knappen ”Hämta rapport”.

Längre ner på sidan så kommer en tabell fram som visar resultatet av sökningen.
Man kan även exportera rapporten till Excel, för att göra detta så klickar man på knappen ”Till Excel”.

