INTEGRATION MELLAN SPORTADMIN & IDROTTONLINE
För att kunna göra en tävlingsanmälan i IndTA behöver de personer som ingår i anmälan
finnas i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. För att underlätta detta har SportAdmin
en integration med IdrottOnline. Denna integration kan också användas för att söka statligt
LOK-stöd.

Information från SportAdmin om integrationen med
IdrottOnline
Vad innebär Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline?
Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline innebär digital överföring av aktiviteter och de
personer (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt
angiven nationalitet) som är kopplade till aktiviteter i SportAdmin, i syfte att erhålla det extra
ledarstödet.
Överföringen av bekräftade, avbekräftade eller ändrade aktiviteter skickas automatiskt över till
IdrottOnline varje natt (förutsatt att det inte ligger en pågående sändning igång). Aktiviteterna
återfinns i IdrottOnline när de tankat in sändningarna i turordning.
Hur aktiverar jag integrationen?
Steg 1
Logga in i SportAdmin -> Gå till ”Informationssidan” -> Klicka på ”IdrottOnline – ej aktiverad” -> Läs
igenom villkoren och klicka på ”aktivera”
Steg 2
Logga in i IdrottOnline -> Administration -> Integration -> Välj att aktivera med SportAdmin
Hur fungerar överföringen av personer?
En person (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt
angiven nationalitet) som är kopplade till en bekräftad aktivitet i SportAdmin skickas över till
IdrottOnline. (Skulle en person tas bort från SportAdmin, tas den i dagsläget inte bort i IdrottOnline)
De uppgifter som skickas över till IdrottOnline via integrationen är:
– förnamn
– efternamn
– personnummer/födelsedata och nationalitet
– aktiv inom idrott
Kan en sektion eller ett lag aktivera integrationen?
En sektion eller ett lag kan inte aktivera integrationen själv. Hela föreningen (ett konto hos
SportAdmin) ingår i integrationen och alla aktiviteter kopplade till det SportAdmin kontot kommer att
skickas över.
Vad kostar integrationen från SportAdmin?
800 kr (ex. moms) per år.
Läs mer på SportAdmins hemsida

