Infoskriv til klubber - Overgang til Idrettens medlemssystem (IMS)
Norges Kampsportforbund har investert i et nytt medlemssystem og deretter inngått avtale med
Norges idrettsforbund om samordning og videre drift. NIF Digital har gjennom høsten 2019 og
våren 2020 videreutviklet en ny og moderne medlemsløsning. IMS, som er en forkortelse for
Idrettens medlemssystem, skal være en løsning for administrasjon av medlemmer, påmeldinger,
fakturering og partipåmeldinger. Norges Kampsportforbund har besluttet å oppfordre sine
klubber til å gå over til IMS så fort det lar seg gjøre slik at dagens Mysoft løsning kan avvikles.
Planleggingen av overgangen til IMS fra Mysoft er godt i gang, og dere som klubber skal ha fått
informasjon om dette tidligere. Sammen med forbundet har vi laget en liste over alle klubber som
skal overføres til IMS. Overgangen vil skje puljevis fra og med november og frem mot nyåret,
klubber som ikke er klar for overgang til IMS vennligst ta kontakt med forbundet snarest.

Hvordan vil overgangsprosessen være
Under er en stegvis beskrivelse på hvordan vi flytter data fra dagens løsning over til ny løsning, og
hva som forventes av klubbene.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

NIF eksporterer får datagrunnlag fra Mysoft
a. Migrerer medlemsinformasjon – Aktive medlemmer*
b. Migrerer informasjon om foresatte der det er tilgjengelig
c. Migrerer graderingsinformasjon der det er tilgjengelig
d. Migrerer informasjon om kontingent og treningsavgift
Data blir kvalitetssikret med hjelp fra forbundet
Data blir lest inn i IMS
NIF oppretter en bruker pr. klubb som igjen vil få muligheten til å opprette flere
Alle klubber vil få tilgang til løsningen slik at de kan gjøre en ekstra kvalitetssikring
Alle klubber vil få tilsendt en URL for påmeldingsskjema som de kan ha på sin hjemmeside
Alle klubber vil bli ringt opp for å få 1:1 oppfølging og gjennomgang av oppsettet i IMS
Alle klubber vil få tilsendt invitasjon til felles opplæring av IMS

NIF understreker at åpne poster og dagens reskontro vil IKKE bli migrert over. Åpne fakturaer som
klubber har utestående må gjøres opp i dagens system.
*Medlemmer som ikke har status «AKTIV» vil ikke bli migrert over. Vi har blitt informert om at
klubber grunnet Covid-19 har satt flere medlemmer på pause ved å gi dem status «passiv».
Dersom disse medlemmene skal være med og klubber har et ønske om å holde igjen
faktureringen, kan dere forskyve neste dato for fakturering til en fremtidig dato.

Hva må klubber utføre før overgang til IMS.
For å kunne ta i bruk i IMS er det et krav til brukerstedsavtale. En brukerstedsavtale gir klubber
muligheter til å velge hvilke type betalinger som skal være i bruk, enten det er AvtaleGiro,

efaktura, kortbetaling, vipps eller rett og slett vanlig PDF faktura med KID. For å kunne sende ut
faktura fra IMS må det inngås en brukerstedsavtale med Buypass
Les mer om idrettens betalingsløsning her: https://www.idrettsforbundet.no(digital/idrettensbetalingslosning/
For å inngå en brukerstedsavtale med Buypass gå til følgende lenke https://www.buypass.no/mrc/

Opprettelse av avtalegiro
NIF har blitt informert om at det er mange medlemmer som i dag benytter avtalegiro. Vi har
forsøkt å finne en løsning for å overføre avtalene til Buypass, dette vil dessverre ikke lar seg gjøre.
Alle medlemmer som i dag har eller ønsker å benytte seg av AvtaleGiro må opprette nye avtaler.
Dette kan gjøres på flere måter, men vi lister opp tre av de vanligste:
1)

Medlemmet etablerer avtalen i nettbanken sin ved å bruke KID nummeret fra fakturaen de
får fra IMS.
2) Når klubben er overført til IMS og medlemmer har blitt flyttet over, vil de få tilgang til
«min side». I min side kan medlemmer sette opp en ny avtalegiro med BankID som
verifisering.
3) Medlemmet kan gå direkte til lenke for å tegne avtalegiro med Buypass ved å registrere
eller logge på Idrettens ID og bekrefte med BankID på forhånd – Opprett avtalegiro
Både nye og eksisterende kan benytte de samme metodene for å etablere avtalegiro, inngåelse av
avtalegiro kan gjøres når som helst.
Migrerte medlemmer som ikke signerer avtalegiro vil få fakturaen tilsendt på Epost.

Hva skjer videre.
Klubber vil finne mer informasjon på en egen side for IMS, NIF Digital legger ut
opplæringsvideoer, informasjon om oppgraderinger og annen relevant informasjon som kan
være interessant for brukere av IMS.
Informasjon om IMS: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/

Opplæring.
NIF Digital vil gjennomføre opplæring av Medlemsansvarlig og den vil deles opp i to senarioer.
- Medlemsadministrasjon
- Fakturering og økonomi
Vi kommer med mer info om når opplæring vil bli gjennomført.
I disse korona tider vil all opplæring foregå via teams.

