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Ingen flere program som skal lastes ned
Fortløpende rapportering - når som helst - hvor som helst og av hvem som helst av de 
ansvarlige i en menighet

CCLI har nå kommet med en ny Online Rapport 
for sangrapportering som erstatter det tidligere 
nedlastbare programmet CopyReport4 og alle 
tidligere sanglister i papirformat. Sangrapportering 
er en viktig del av en CCLI-lisens.

Online Rapporten (OLR) gjør all sangrapportering enkel, og kan raskt foretas 
fra valgfri datamaskin, mobiltelefon eller lesebrett. Besøk olr.ccli.com og 
følg disse instruksjonene for å komme i gang.

Du skal nå rapportere sanger hver gang du mangfoldiggjør dem, og dermed 
blir sangrapporten regelmessig oppdatert, helst hver uke i stedet for kun 
engangs rapportering i slutten av lisensperioden. Her finner du enkle  trinn 
for hvordan du skal begynne å bruke denne OLR. Det finnes også mye mer 
hjelp, instruksjoner og svar på vanlige spørsmål på OLR’s webside.  
Du kan også ringe eller e-poste oss. Vi er her for å hjelpe til.  
Ring +46 90-190 110 eller +47 900 67 167 eller send e-post: no@ccli.com

Takk for at dere rapporterer! 
Dette er en viktig del av det å være en CCLI lisensinnehavere. Uten 
sangrapporter kan vi ikke utbetale royalty på en rettferdig måte til alle som 
har skrevet og komponert de sangene som benyttes.



LAG EN BRUKERPROFIL

Besøk olr.ccli.com og trykk på Lage brukerkonto. 

KOBLE TIL/LINK DIN PROFIL TIL DIN MENIGHET/ORGANISASJON

Første gangen du logger inn i OLR blir du oppfordret til å koble til/linke din 
brukerprofil til din menighets/organisasjons OLR konto. For å kunne gjøre 
dette må du ha en Tilgangskode. Den finner du på deres CCLI-lisensbevis, 
eller i en e-post fra CCLI. Skriv inn Tilgangskoden nøyaktig som beskrevet. 
(Dette behøver du å gjøre kun en gang)

LEGG TIL FLERE BRUKERE

Er du den første personen som koblers til/linkes med din menighet, blir 
du automatisk menighetens Administrator for deres OLR-konto. Den som 
er Administrator kan legge til andre brukere (flere ansvarlige personer) fra 
menigheten slik at de også kan logge inn og rapportere i sangrapporten 
OLR. Du kan også gjøre en annen til OLR-kontoens administrator, eller ha 
flere administratorer. Trykk på Admin i menyen for å administrere 
deres konto. 

En e-post blir sendt hver person som 
du inviterer til å være bruker i OLR med 
instruksjoner om hvordan en logger inn  
og hvor en finner mer hjelp og info.

For mer detaljerte instruksjoner trykk på lenken 
Hjelp neders på websiden for OLR.
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Rapportere en sang (CCLI-lisensen)

På siden Søk & rapporter skriver du tittelen på den 
første sangen du vil rapportere og trykke på 
eller [Enter].

Har du rapportert samme tittel tidligere kan du 
trykke på Sist rapportert og få frem en liste over 
tidligere rapporterte sanger. 

1

2 Søk frem rett sangtittel og trykk Rapporter sang.

Finner du ikke sangtittelen så trykk på den orange 
tasten nederst på siden Finner ikke sangen?

NB: Er du ikke sikker på om det er rett sang du har funnet, kan du 
trykke på  og få frem mer informasjon om sangen.  
  
Nå kan du velge å rapportere denne sangen under CCLI-
lisensen (se følgende sider)....

Rapporter sang

Forskjellig fra hvordan det har vært tidligere skal dere nå regelmessig, helst hver uke, rapportere i OLR. Hver sang 
rapporteres hver gang den mangfoldiggjøres/reproduseres. Dere kan dele denne oppgaven ved å gi de forskjellige 
sanglederne i menigheten en brukerprofil og be dem rapportere hver gang de mangfoldiggjør sanger.

For å gå tilbake til siden for Søk & rapporter trykk på CCLI-
loggen i øvre venstre hjørnet.
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Å rapportere under CCLI-lisensen
Her forteller du oss om du har mangfoldiggjort/duplisert 
en sang innen en av disse tre rapportkategoriene (Utskrift, 
digitalt, oversetting).  

NB: Du kan ikke rapportere sanger som er Public Domain/Almenn 

eiendom ( ). De er unntatt fra copyright.

Tenk på at du skal rapportere hver gang sangen 
mangfoldiggjøres, ikke antall kopier. Du finner mer info 
ved hver rapportkategori ved å trykke på symbolene f.eks. 
Utskrift eller Digitalt. For å sluttføre rapportering om en 
sang, klikk på:

Rapporterer du regelmessig vil det antallet du har skrevet  
inn her, legges til listen over sanger som er rapportert inn  
i den siste rapporteringsperioden.

i

Tilføy i 
rapport

PD

For å rapportere en sang til skriver du bare sangtittelen  
i søkerfeltet på midten av siden. Du kan gå tilbake til siden  
Søk & rapporter når som helst ved å trykke på CCLI-loggen  
oppe i venstre hjørne. 
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En kort guide til de nye rapportkategoriene

Å RAPPORTERE UNDER CCLI-LISENSEN

Rapporter en gang for hver gang en sang dupliseres/mangfoldiggjøres, ikke antall kopier.

Rapporter som utskrift
Du skal rapportere som Utskrift når du har mangfoldiggjort en sang ved å kopiere, skrive ut, skrive av for hånd (f.eks. sangark, 
forsamlingsblad eller OH-blad), eller når du har laget et musikalt arrangement hvor det ikke finnes noen tidligere tilgjengelig versjon.

Rapporter som digitalt bruk
Digitalt bruk skal rapporteres når dere har projisert en sang ved å bruke PowerPoint, eller ved annet program for projisering, eller når 
dere fordeler sanger innen forsamlingen via e-post.

Rapporter som oversettelse 
Det skal rapporteres som oversettelse når dere har oversatt en sang for første gang.



Se igjennom din rapportaktivitet
Du kan se igjennom og endre din seneste rapportaktivitet 
ved å klikke på Rapportaktivitet. 

Da ser du en liste over de seneste rapporterte sanger. For 
å se hva som er rapportert for en hvis sang, klikk på til 
venster for sangtitelen.

Om du redigerer/endrer hva som er blitt rapportert 
angående en sang, avslutt da gjennom å klikke på

Rapportere nesta sang

For å rapportere en sang til, skriv inn sangens tittel i 
søkefeltet lengst opp på siden og klikk eller klikk [Enter] 
på dit tastatur.

Du kan gå tilbake til startsiden/Hjem, gjennom å klikke på 
CCLI-logoen lengst opp i venstre hjørnet.

  
 

Takk så mye for at du rapporterer!

For mer detaljerte instruksjoner, klikk på lenken Hjelp 
lengst ned på hjemmesiden, i den svarta ruten.
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Christian Copyright Licensing International Ltd • Registrert i England & Wales: 2580472 
CCLI:s Europakontor: Chantry House, 22 Upperton Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 1BF, UK

Kontakt CCLI: 
Tlf.: +46 90-190 110 eller +47 900 67 167  
E-post: no@ccli.com  Web: ccli.com 

For å rapportere, gå til olr.ccli.com
Logg inn og rapporter fortløpende - du behøver ikke laste ned noe program!

Rapportering er en viktig del av det å ha en CCLI-lisens. 

Innkomne sangrapporter gjør det mulig for CCLI å betale 
royalty rettferdig til sangskrivere og forlag basert på hvor 
mange ganger deres sanger er mangfoldiggjort. 
 
Onlinerapporten - OLR gjør det enklere å sangrapportere.  
Du kan raskt og enkelt logge inn og rapportere fortløpende 
akkurat der du er.

Du kan legge til flere brukere på menighetens 
Onlinerapportkonto. Med det kan de forskjellige 
musikkansvarlige/lovsangsledere/musikere  
i menigheten dele på oppgaven sangrapportering.  
En kan også rapportere fra mobiltelefon eller lesebrett.

Denne trinn for trinn-guiden hjelper deg  å lære hvordan man 
sangrapporterer i OLR. Mer hjelp finnes på web-siden for OLR.


