
AvtaleGiro med elektronisk signering

Mange sliter med at en del medlemmer ikke har opprettet fullmakt. Med denne modulen kan 
medlemmer som ikke har en godkjent fullmakt selv opprette en slik fullmakt direkte fra senterets Min 
Side. Når et medlem logger seg inn på Min Side på nett vil systemet sjekke om medlemmet har en 
godkjent fullmakt. Dersom dette ikke er tilfelle, vil medlemmet få opp en tydelig beskjed om at 
fullmakt må opprettes. Det samme skjer når et medlem logger seg på timeplanen for å booke time.

Når medlemmet velger å gå videre til elektronisk signering, vil det komme opp et enkelt skjema hos 
Nets hvor man fyller inn sitt eget kontonummer og et maksbeløp for trekk. Deretter må fullmakten 
signeres av medlemmet, noe som gjøres ved hjelp av BankID. Denne fullmakten registreres deretter 
hos Nets og blir etter 2-3 virkedager oppdatert i Exceline, og advarselen på Min Side forsvinner.

Tvungen signering
For senter som har nettbooking er det også mulig å aktivere tvungen signering av fullmakt. Da vil ikke 
medlemmet lenger kunne benytte nettbooking når det har gått et visst antall dager etter første 
gangen advarselen ble vist til medlemmet. Straks fullmakten er signert vil medlemmet kunne benytte 
nettbooking igjen.

Priser
Dersom senteret allerede har modulen for Online Innmelding koster elektronisk signering av AvtaleGiro 
kr. 200,- eks. mva. pr. måned. Normal pris er kr. 300,- eks. mva. pr. måned. I en begrenset periode er 
det ingen etableringsavgift for denne modulen. 

Elektronisk signering av AvtaleGiro kan bestilles ved å ringe 902 08 490.

Slik får senteret AvtaleGiro med elektronisk signering

1. Kontakt banken for å få opprettet en avtale om AvtaleGiro med elektronisk signering
2. Opplys banken om at systemet er ferdig testet og klar til aktivering
3. Opplys også banken om “integrator” hos iBooking AS:
 Kim Grytøyr
 tlf: 958 10 100
 epost: kim@ibooking.no
4. Normalt tar det 2-3 uker fra man inngår avtale med banken til man kan ta i bruk systemet
5. Straks Nets eller banken bekrefter at avtalen er på plass må vi få beskjed
6. Deretter kan det ta 3-4 virkedager før systemet er operativt
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Slik fungerer det for et medlem som ikke har en godkjent fullmakt

Vær oppmerksom på at AvtaleGiro med elektronisk signering kan medføre gebyrer hos senterets 
bank. Kontakt banken for nærmere informasjon om priser og vilkår.

Skjermbilder

Min Side etter innlogging

Se flere skjermbilder på neste side.

1. Medlemmet logger seg inn på Min Side fra senterets nettside
2. Dersom det ikke finnes en godkjent fullmakt vil det vises en tydelig advarsel om dette
3. Ved å klikke på denne advarselen blir medlemmet sendt til en side med mer informasjon
4. Deretter sendes man videre til Nets hvor man fyller inn kontonummer og maksbeløp for trekk
5. Etter å ha signert fullmakten med BankID blir medlemmet sendt tilbake til Min Side
6. Advarselen og eventuelt tvungen signering vil nå være borte
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Mer informasjon om AvtaleGiro (med tvungen signering)

Skjema hos Nets
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Signering av avtale hos Nets

Bekreftelse
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