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Importera medlemmar via Excel
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Importera nya medlemmar via Excel
Import av medlemmar är till fördel när ni tidigare haft ert medlemsregister i någon annan portal och
nu vill lägga in det i IdrottOnline. Ni exporterar då registret till excell från det befintliga registret och
väljer sedan att ladda ner importfil från IdrottOnline. Flytta över alla obligatoriska fält till IdrottOnlines importfil och spara. ÄNDRA INGA CELLER ELLER FLYTTA PÅ NÅGRA KOLUMNER. DE
FÄLT SOM INTE ÄR OBLIGATORISKA LÄMNAR DU TOMMA.

Det går att importera medlemmar med fullständigt och ofullständigt personnummer.
KLICKA PÅ LADDA NER IMPORTFIL.

EXCELFILEN LADDAS NER PÅ DIN DATOR. ÖPPNA FILEN.
När du öppnat filen börja med att se till att du är i början av arket. Dra markören längst till vänster.

Kopiera från ditt egna excelark in de obligatoriska uppgifterna. SPARA OCH STÄNG Excel.

Obligatoriska uppgifter i Importfilen:
Förnamn, Efternamn, Kön, Fullständigt personnummer,Gatuadress,
Postnummer, Postort, Land
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KLICKA PÅ IMPORTERA.

För snabbast import rekommenderas inte fler än 100 medlemmar per importfil.

KLICKA PÅ VÄLJ FIL. Hämta upp excelfilen från din dator och klicka på OK.

Ha tålamod. Filen laddas upp. När importen är klar ser du info om de nya medlemmarna.
GODKÄNN ÄNDRINGAR och klicka på FORTSÄTT. Är något fel så klicka på Avbryt och ändra
i Excelfilen till rätt uppgifter och gör sedan om proceduren Välj fil..

När importen är slutförd syns denna ruta. Klicka på OK.
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VANLIGA FELMEDDELANDE
IMPORTEN ÄR SLUTFÖRD MED FEL.

Något eller några obligatoriska fält saknas.
LÖSNING:
Lättas är att du Exporterar rapporten och sedan stämmer av den med importfilen. Lägger till de som
ska läggas till och sparar importfilen och importerar filen på nytt. Klickar du här på ok så stängs rutan
och ingen import av de felmarkerade personerna har skett. De övriga medlemmarna har importerats
i medlemsregistret.

Importera in nya medlemmar och lägg till dem i befintlig grupp
Finns det skapade grupper i medlemsregistret som du vill lägga till nya medlemmar i direkt vid import. Gör som följer:
Ta reda på gruppens gruppid. KLICKA PÅ GRUPPER.

Sök upp aktuell grupp. KLICKA PÅ SÖK.
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Gå in på gruppen genom att KLICKA PÅ LÄNKEN.

Här syns gruppid.

I IMPORTFILEN LÄGGER DU TILL GRUPPID I RÄTT KOLUMN.
IMPORTERA FILEN. SE TIDIGARE BESKRIVNING PÅ SID 12-14

Personen finns nu i den valda gruppen samt i medlemsregistret.
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