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Dagens möte
Syfte
RF presenterar utfasningsplan för licens-modulen i IdrottOnline.
SF ges förutsättningarna för att kunna välja lämplig väg för
ersättning av licensmodulen för sin idrott.
Erfarenhetsutbyte och diskussion med andra SF ger ytterligare input
Mål
Efter mötet har SF tillräckligt med information från RF för att kunna
sätta igång sitt arbete att välja väg och initiera sin process för att
ersätta licensmodulen.
SF har gett sina medskick till RF för den stödjande och
samordnande rollen i det fortsatta arbetet.

Agenda
•

10.00-10.10: Inledning

•

10.10-10.20: Utfasningsplan licens-modulen

•

10.20-10.40 Erfarenhetsutbyte: ”Vi bytte till ett nytt licenssystem” (Olle L, Basket)

•

10.40-10.50 Integrera med IdrottOnline’s medlemsregister
(Peter B, Integrationsansvarig RF)

•

10.50-11.00 Process-stöd

•

11.00-11.25 Gruppdiskussion för medskick till RF

•

•

Har SF tillräckligt med info för att kunna inleda sin process?

•

RF:s samordnande/stödjande roll

11.25-11.30 Nästa steg och återkoppling till RF

Metod
• Kartläggning
användning:
ꟷ SF-enkät

• Teknisk kartläggning

• Ekonomisk analys
• Individuella SF-möten

Utfasningsplan
Licensmodulen
IdrottOnline

SF som på något sätt använder
Licensmodulen i IdrottOnline idag:
1. Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
2. Svenska Badmintonförbundet
3. Svenska Bandyförbundet
4. Svenska Bangolfförbundet
5. Svenska Baseboll och Softboll förbundet
6. Svenska Basketbollförbundet
7. Svenska Brottningsförbundet
8. Svenska Bågskytteförbundet
9. Svenska Dartförbundet
10. Svenska Draghundsportförbundet
11. Svenska Dragkampförbundet
12. Svenska Flygsportförbundet
13. Svenska Frisbeesportförbundet
14. Svenska Judoförbundet
15. Svenska Kanotförbundet
16. Svenska Konståkningsförbundet
17. Svenska Parasportförbundet
18. Svenska Roddförbundet
19. Svenska Skidskytteförbundet
20. Svenska Skridsko-, Kälk- och
Rullidrottsförbundet
21. Svenska Sportdykarförbundet
22. Svenska Squashförbundet
23. Svenska Varpaförbundet
24. Svenska Vattenskid- och
Wakeboardförbundet

Nedslag SF-möten
• Licensmodulen integrerar ofta med ett TA-system (Tävlingsadministrativt system)
ꟷ Flera SF uppger licenshantering i nuvarande TA-system som en möjlig ersättning

• Licenser i IdrottOnline används främst som ett attribut/markering som tillhör personen.
Förutom giltighetstid/ansökningstid, saknas avancerad logik i IdrottOnline. Tex:
ꟷ Inga övergång- eller transferregler inbyggda.
ꟷ Inga integrationer mot betalsystem
ꟷ Licens ofta förutsättning för försäkring. Dock förekommer inga tekniska integrationer mot
försäkringsbolagen.
Licens-relaterade behov endast delvis uppfyllda.

Nedslag SF-möten
• Licensmodulen i IdrottOnline = incitament för IF att uppdatera
medlemsregistret i IdrottOnline
ꟷ Möjlighet till integration mot IdrottOnline’s medlemsregister ett krav vid
byte till externt licenssystem.

• Licens-avgiften är en viktig inkomstkälla för SF.
ꟷ Hur mycket får systemstödet kosta?

• Olika SF har olika upplägg och målgrupper för sina licenser, vilka är
mer eller mindre komplexa:
ꟷ Personlicens/grupplicens.
ꟷ Tränarlicens, domarlicens, tävlingslicens, funktionärslicens etc.
Många SF uppger att det finns utrymme för att förenkla sitt licensupplägg
och processer kring licenser om man skulle gå in i ett nytt system.

• Många SF tror att det finns möjligheter till gemensamma initiativ
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Utfasningssplan licens-modulen
Optimizely hosting
avtalet avslutas.

2021

2022

2023

Licensmodulen förvaltas och finansieras av RF
Förutsättningar:
• Förvaltning av befintlig
funktionalitet, ingen
nyutveckling.

2024

2025

Övergångsperiod:
SF betalar RF för förvaltning
Förutsättningar:
• 1 500 000/år för att täcka RF:s kostnader
• Minst 10 SF tecknar upp sig
• 75 000-150000 kr/SF/år.
• Förvaltning av befintlig funktionalitet,
ingen nyutveckling.
• Bindande avtal med RF

Licensmodulen i
IdrottOnline stängs
• Historik exporteras

Erfarenhetsutbyte:
Olle L, Basket
”Vi bytte licenssystem från IdrottOnline till Profixio”

Integrera med
IdrottOnline
Peter Borg, Integrationsansvarig RF

Bakgrund - Framtid
• Ett 40-tal förbund integrerar idag sina externa
tävlingsystem med IdrottOnline. De använder tjänsten
Export Service. De hämtar ut Organisation- och
Persondata
• Integration mot medlemsregistret är alltså möjligt idag
för de SF som är intresserade
• Gratis
• Ny integrationsplattform kommer stödja motsvarande
utläsning av organisation- och persondata. Om SF
planerar en integration inom det närmsta året
rekommenderar vi att ni går mot befintlig tjänst

Integrationer roadmap
2021

2022

2023

2024

Import Service LOK stöd

Licens-system integrerar med nuvarande Export Service

Export Service fasas successivt ut och
ersätts av den nya integrationsplattformen.

RF utvecklar ny integrationsplattform

API:er utvecklas enligt prioriterad
ordning. Först: Funktioner som
stödjer hemsidebytet. Sök
Organisation, Sök Utbildning,
Föreningsansökan

API:er som stödjer integration
med medlemsregistret
• Organisation- och Persondata

2025

Integrera med IdrottOnline - så går det till:
1. Ta del av generell information https://www.rf.se/bidragochstod/it-tjanster/Integration/tavlingssystem/
2. Kontakta RF:s integrations-ansvarig Peter Borg Peter.Borg@rfsisu.se.
Beskriv syftet med integrationen, samt önskad tidsplan.
3. Läs teknisk dokumentation: https://devportal.idrottonline.se/export-service-docs
4. Teckna avtal OBS! Gratis för SF.
5. Utveckling/anpassning av tjänster i det externa systemet.
Det finns leverantörer som färdigställt integrationen på en vecka. Bör ha tidigare erfarenhet av att hämta och
lagra data.
6. Test i testmiljö: RF tillhandahåller testmiljö för kontroll av funktionen. SF ansvarar för verifiering och validering.
7. Produktionssättning. Gemensam beslut för lämplig tidpunkt. SF måste informera IF om att de behöver aktivera
integrationen i IdrottOnline. SF får endast ut data från de föreningar som har aktiverat.
8. Förvaltning och support: Ärende enligt ordinarie väg via https://support.idrottonline.se/support/home

Process-stöd
Hur kan vi tänka när vi lägger upp arbetet?

1. Kartlägg
processer och
licens-struktur

2. Ekonomisk
analys

En möjlighet att
verksamhetsutveckla tänk idrott, ej system!

•Hur ser vår
intäktsmodell för
licenser ut?

• Hur ser reglerna och
licens-strukturen
inom vår idrott ut
idag?

•Hur stor är budgeten
för vår
tävlingsadministration?
Se licenser i helheten.

• Vilka
verksamhetsprocesse
r har vår idrott kring
licenser idag?
Tex. Ansökan,
godkännande. etc.
• Kan vi förenkla licensstrukturen och
processerna för att
göra det
administrativa
arbetet mer
effektivt?

3. Möjligheter
nuvarande system
och integrationer
• Vilka
funktioner/möjlighet
er finns i vårt
nuvarande
Tävlingsadministrativ
a system?
• Finns möjligheter att
köpa till licensfunktionalitet vi inte
använder idag, eller
bygga till?
• Undersök möjlighet
till integration med
IdrottOnlines
medlemsregister

4. Vad gör andra?
Omvärldsanalys
• Inspireras: Hur
arbetar andra
idrotter/länder med
licenser?
• Vilka licens-system
används av andra
inom vår
idrott/liknande
idrotter?

• Vad erbjuder
marknaden?
• Möjlighet till
samarbete med
andra SF?

Bolla gärna licensstrukturer och processer med er Idrottskontakt!

5. Välj väg och
planera
• Utvärdera alternativ
och välj väg
• Projektplanera och
budgetera
• Återkoppla till RF.
(Forms-länk skickas
ut)

Gruppdiskussioner

Diskutera

(11.00-11.20)

1. Har SF tillräckligt med info för att kunna
inleda sin process?
2. Medskick: RF:s samordnande/stödjande
roll

Se till att anteckna – skicka gruppens
noteringar i möteschatten när ni är tillbaka i
”stormötet”.

Återkoppling till RF
• Forms-länk skickas till mötesdeltagarna 2022-05-05
ꟷ Troliga vägval system
ꟷ Troliga behov integrationer
ꟷ Tidsplan – troligt behov av övergångsperiod
ꟷ Övriga synpunkter

• Svar senast 2022-05-19
ꟷ ”Vad tänker vi nu?” – inget bindande i detta läget.

• Baserat på svaren anpassas RF:s koordinerande roll

Tack!
Frågor skickas till
linnea.holmgren@rfsisu.se

