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Support: I första hand finns våra videomanualer tillgänglig på www.innebandy.se/ibis men har du  
specifika frågor kontakter du Svensk Innebandys Kundtjänst, kundtjanst@innebandy.se eller 08-5142 7400.  

Du kan även vända dig till ditt distrikt som har viss kunskap. 

Registrera och betala spelarlicenserna 
 

Alla spelare, oavsett ålder, ska licensieras i iBIS. Finns inte spelaren i iBIS sedan tidigare får 
föreningen lägga till spelaren. Spelare som tidigare varit licensierad i er förening får en ny licens 
genom några få klickningar. iBIS håller reda på vilken licenstyp spelaren ska ha.  
 
iBIS håller även reda på om spelaren redan har en licens för en annan förening och därmed 
behöver göra en övergång. Se manualen för övergångar. 
 
När spelarna har blivit licensierade gör föreningen kan betalningen direkt i iBIS via föreningens 
internetbank eller betalas in på ett postgironummer. Det innebär att den person som gör 
licensbetalningen behöver ha tillgång till förenings koder till internetbanken.  
 
Du hittar videomanualer på www.innebandy.se/ibis som visar varje steg i praktiken. 
 
iBIS är anpassad för Internet Explorer . 
 
Behörighetskrav: Inloggning till iBIS Föreningsklient samt befogenhet att licensiera spelare. 

 
 
Licensiera spelare från förra säsongen 
 

 
 

1. Klicka på fliken Förening -> Spelare 

2. Klicka på underfliken Tidigare spelare 

3. Välj - - Alla licenstyper - - eller sortera på andra licenstyper som du önskar. 

4. Välj från vilken säsong (licensperiod) du vill hämta spelarna.  

5. Klicka för de spelare du vill licensiera för den nya säsongen. 

6. Klicka på Registrera längst ner på sidan. 
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När registreringen är klar öppnas en ny dialog där alla licensierade spelare listas. 
 
Därefter är det dags att betala licenserna. Se manualen för licensbetalning. 
 
Har föreningen problem med att betala, kontakta Svenska IBF:s Kundtjänst.  
 
 

Licensiera spelare som inte finns i iBIS tidigare 
 

 
 

1. Klicka på fliken Förening -> Spelare 

2. Klicka på underfliken Spelare 

3. Klicka på den röda rubriken/länken ”Registrera ny spelare” 

 
 

4. Fyll i personnumret med 12 siffror. (ååååmmddnnnn). 

5. Klicka på Hämta namn. 
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6. Finns inte personen i iBIS tidigare får du fylla i Spelarens Förnamn och Efternamn. 

7. Spelarens kön och Licenstyp hjälper iBIS föreningen med att välja. 

8. Licensperioden är förvald. 

9. Klicka därefter i godkännandet om PUL. 

Finns Spelaren redan i iBIS får ni en varningstext. 
 
Spelaren är mest troligt redan en licens för en annan och då ska ni göra en övergång. Se manualen 
för övergångar. 

 
 
Betala licenser 

 
Föreningen gör betalningen för licenser direkt i iBIS via föreningens internetbank eller via 
inbetalning till vårt postgironummer. Det innebär att den person som gör betalningen måste ha 
tillgång till koderna för internetbanken. 
 
Föreningar som gör betalningen via internetbanken får sina spelare licensierade direkt medan 
inbetalningar via postgirot tar 3-4 arbetsdagar. 
 
Om föreningen inte betalar licensen inom 14 dagar från att licensen registrerades kommer 
spelaren/na att spärras och inte kunna tas ut till match. 
 

 
 

1. Klicka på fliken Förening -> Spelare 

2. Klicka på underfliken Spelare 
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OBS! För att kunna betala licensen måste licenstypen A-licens eller Motionärslicens och 
betalstatusen Saknar licens väljas. 
 

3. Klicka på Visa 

4. Kryssmarkera den eller de spelare du vill betala licensen för. 

5. Klicka på Licensiera för betalning 

 
Du byter nu dialog och kommer till fliken Betalningar 
 

  
 

6. Markera i vilket OCR-nummer du vill betala. 

7. NYTT: Markera fler OCR-nummer och slå ihop dessa till OCR-nummer. Det underlättar 

arbetet med betalningen.  

8. Klicka på Betala via PayEx (Internetbanken). 

 
- Du byter nu dialog och flyttas över till PayEx. Välj den bank som passar er förening och följ 

instruktionerna. Du behöver föreningens bankdosa och koder för att slutföra betalningen 

 
Betala via postgironumret 
Ange ENDAST ocr-numret i meddelandefältet eller betalningsreferensen och gör betalningen 
till vårt postgironummer. Se bild sidan 4. 
 
OBS! Anger du fel ocr-nummer, fel summa eller skriver i fel fält får vi behandla din betalning 
manuellt och då tar registreringen upp till 7 arbetsdagar. 

 
När betalningen är slutförd visas följande dialog och information. 
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9. Klicka på Skriv ut för ett underlag till bokföringen. 

10. Klicka på fliken Spelare 

 

 
 
När betalningen är godkänd uppdateras betalstatusen på spelarna till Betald.  
 
 
Lås upp spärrade spelare 
 
Om föreningen inte betalar licensen inom 14 dagar från att licensen registrerades kommer 
spelaren/na att spärras och inte kunna tas ut till match. 
 
Föreningen kan när som helst betala en licens. Gör föreningen betalningen via internetbanken blir 
spelaren spelklar direkt. Görs betalningen via postgironumret tar det 3-4 arbetsdagar innan 
spelaren blir spelklar.  
 
Markera det OCR-nummer som ska betalas och följ rutinen ovan. Så fort betalningen är godkänd 
och genomförd låser iBIS upp spärren och spelaren går att tas ut till match igen. 
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