
Registrera	spelare	och	skapa	OCR-nr	för	licensbetalning	i	iBIS	

________	
[slut	på	dokumentet]	

Detta dokument innehåller två rutiner som man måste ta sig igenom i iBIS (Svensk Innebandys 
Informationssystem) för att flytta över aktiva spelare till ny säsong och för att skapa ett OCR-nummer för 
inbetalning av individuella spelarlicenser. Inbetalningen hanteras av sektionens kassör. 
 
OBS! Spelaren/spelarna måste vara skuldfria innan licensiering görs och information angående detta hittar du i 
MyClub. Hör av dig till sektionskassören om du är osäker. 
 
 
Rutin 1 - Licensiera spelare från förra säsongen som skall vara aktiva i nya säsongen 
 
1. Klicka på lilla pilen längst upp till vänster. Se till att aktuell (ny) säsong är vald. 
 

 
 
2. Klicka på fliken Förening -> Spelare  
3. Klicka på underfliken Tidigare spelare  
4. Välj - - Alla licenstyper - - eller sortera på andra licenstyper som du önskar.  
5. Välj från vilken säsong (licensperiod) du vill hämta spelarna.  
6. Klicka för de spelare du vill licensiera för den nya säsongen.  
7. Klicka på Registrera Licens längst ner på sidan (knappen till vänster). När registreringen är klar öppnas en ny 
dialog där alla licensierade spelare listas. Därefter är det dags att skapa ett grupperat OCR-nummer för era 
spelare. 
	
Rutin 2 - Föra över aktiva spelare för betalning och skapa OCR nummer (när ni skapar inbetalningen se 
till att kryssa i samtliga spelare): 
1. Klicka på fliken Förening -> Spelare och underfliken Spelare (här skall man dock automatiskt hamna efter 

att man kört rutin 1) 
2. Välj licenstyp. 
OBS! Har ni spelare i olika åldrar, kolla då på flera licenstyper så ni får med samtliga spelare som skall vara 
aktiva. Har ni spelare i flera åldrar kan denna procedur behöva göras flera gånger tills samtliga aktiva spelare 
är licenserade. 
 
3. Klicka på Visa 
4. Kryssmarkera den eller de spelare som det skall betalas license för. 
5. Klicka på Licensiera för betalning. Du byter nu dialog och kommer till fliken Betalningar. Notera här:  

a. OCR numret du just skapat (är du osäker på vilket kan du klicka på OCR numret för att få upp en 
lista på spelare) 

b. Datumet för betalning 
c. Belopp 
d. PG-numret längst ner 
e. Vilket lag betalningen avser 
f. Mejla dessa fem (a-e) uppgifter till vår sektionskassör. 


