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Ikke flere papirlister – Sangrapporten går nu online
Rapporten udfyldes efterhånden, når som helst, hvor som helst og af hvem som 
helst af de ansvarlige i jeres kirke.

CCLI er nu kommet frem med en ny Online 
Rapport til brug ved sangrapportering, som 
erstatter det tidligere program CopyReport4 
og alle tidligere lister i papirform og email.
Online Rapporten (OLR) muliggør en enkel og hurtig rapportering fra valgfri 
computer/mobil eller Ipad. Besøg olr.ccli.com og følg instruktionerne for at 
komme igang.

Du kan nu rapportere sange hver gang du kopierer dem og opdatere 
sangrapporten regelmæssigt, helst på ugebasis, istedet for at rapportere det 
hele i slutningen af licens perioden. Her finder du enkle skridt til, hvordan du 
skal gøre for at komme i gang med at anvende Online Rapporten. Der finnes 
hjælp, instruktioner og svar på alle almindelige spørgsmål på Online Rapportens 
hjemmeside. Du kan også ringe eller email os.  
Vi er her for at hjælpe. Ring +46 90-190 110 eller email: dk@ccli.com 

Mange tak fordi I rapporterer! 
Det er en vigtig del af, at være CCLI licenstager. Uden sangrapporter ville vi ikke 
kunne udbetale royalties på en retfærdig måde, så alle de som har skrevet og 
komponeret sangene, kan blive honoreret for deres arbejde.



OPRET EN BRUGERKONTO

Besøg olr.ccli.com og klik på ”Opret brugerkonto”. 

LINK DIN PROFIL TIL DIN KIRKE/ORGANISATION

Første gang du logger ind i OLR, vil du blive opfordret til at linke din 
brugerprofil (din brugerkonto) til din kirke/organisation. For at gøre dette, 
har du brug for din adgangskode. Den finder du på jeres CCLI licensbevis, 
eller i en email fra CCLI. Skriv din adgangskode præcis i det format, der 
står angivet. (Du skal kun skrive din adgangskode en gang)

TILFØJ FLERE BRUGERE

Hvis du er den første person, der linker til jeres kirke, vil du automatisk 
blive kirkens ”administrator” for jeres online rapporterings konto. Den 
som er administrator, kan tilføje andre brugere (flere ansvarlige personer 
fra jeres kirke) så de også kan logge ind og rapportere sange i Online 
Rapporten. Du kan endda give opgaven som administrator videre til en 
anden person eller oprette flere administratorer.

Klik på ”Admin” i menuen  for at administrere jeres konto.

En email vil blive tilsendt til hver person,  
som du inviterer til at være bruger i OLR,  
med instruktioner om, hvordan man logger  
ind og hvor man finder mere hjælp og info.

For mere detaljerede instruktioner, klik på linket 
“Hjælp” længst nede på Online Rapportens 
hjemmeside.

i

At Komme Igang



Om at rapportere en sang (CCLI-licensen)

På siden “Søg og rapporter” skriver du titel på den 
første sang, du vil rapportere og klikker på eller 
klikker “Enter” på dit tastatur.

Hvis du ar rapporteret samme titel tidligere i OLR, 
kan du klikke på “Senest rapporteret” og få listerne 
frem, med de senest rapporterede sange.
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2 Søg de rigtige sangtitler I søgeresultatet og klik på

Hvis du ikke kan finde sangtitlen, så  
brug en orange knap længst nede på siden:  
“Kan du ikke finde sangen?”. 

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, at det er den rigtige  
sang, du har fundet frem, så klik på informations symbolet:  

Så fremkommer mere information om sangen.  
  

Du kan nu vælge at rapportere denne sang under  
CCLI-licensen. (se følgende sider)

Rapporter sang

Til forskel fra, hvordan det har været tidligere, skal I nu med Online Rapporten, OLR, indrapportere sange regelmæssigt, helt 
på ugebasis. Hver sang rapporteres hver gang den er kopieret/reproduceret under CCLI-licensen. I kan dele denne opgave, 
ved at flere forskellige sangledere i kirken laver en brugerprofil i OLR og skiftes til at finde og rapportere sange. 

For at gå tilbage til siden “Søg og Rapporter”. Klik på  
CCLI-logoet i øverste venstre hjørne.
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At rapportere under CCLI-Licensen
Her meddeler du os om du har kopieret/duplikeret en sang 
indenfor en af disse tre rapport kategorier; “Udskrift”, “Digital” 
eller “Oversættelse”.  

Bemærk: Du kan ikke rapportere sange som er Public Domain/almen 

egendom ( ) Disse er fritaget for copyright.

Husk på, at du skal rapportere hver gang sangen bliver 
kopieret, ikke antal af kopier.

Du finder mere information om hver rapport kategori,  
ved at klippe på symbolet (fx for Udskrift, osv).

For at afslutte rapporteringen om en konkret sangtitel,  

Hvis du rapporterer regelmæssigt, vil antallet af sange, du har 
skrevet ind, blive tilføjet til listen og sange, du har rapporteret 
under hele den seneste rapporterings periode.
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Tilføj til 
rapport

PD

For at rapportere en sang, skriver du bare sangtitlen  
i søgefeltet længst oppe på midten af siden. Du kan gå  
tilbage til siden “Søg & Rapporter” når som helst ved  
at klikke på CCLI logoet længst uppe i venstre hjørne.
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Hurtig guide til rapporterings kategorierne – for CCLI-licens rapporten
 AT RAPPORTERE UNDER CCLI-LICENSEN

Rapporter udskrift/kopi
Rapporter hver gang du har kopieret/printet en sang eller skrevet i hånden ved fx en node, ell. Lign. Også når du har lavet et musik 
arrangement af en sang, som ikke tidligere er blevet arrangeret.

Rapporter om digital anvendelse
Digital anvendelse rapporteres når I har projiceret en sang gennem fx Powerpoint eller andet program, eller hvis I deler sangtekster 
elektronisk i menigheden, fx via email

Rapporter om oversættelse
I skal rapportere om oversættelser, når I har oversat en sang (hvis ingen tidligere oversættelser er tilgængelige)



Gennemse din rapport aktivitet

Du kan gennemse og ændre dine seneste aktiviteter ved at 
klikke ”Rapportaktivitet”. 

Her ser du en liste over senest indrapporterede sange. For 
at se, hvad du har rapporteret ved en bestemt sang, skal 
du klikke på  symbolet til venstre for sangtitlen.

Hvis du redigerer eller ændrer det der er rapporteret vedr. 
en sang, så afslut med at klikke på ”tilføj” for at tilføje 
aktiviteten.

Rapporter næste sang
For at rapportere en ny sang, skriv sangens titel i søgefeltet 
længst oppe på siden og klik eller klik ”Enter” på dit 
tastatur. 

Du kan gå tilbage til startsiden ved at klikke på CCLI-logoet 
længst oppe i venstre hjørne.

Tilføj i 
rapport

Mange tak fordi du rapporterer! 

Mere detaljerede instruktioner kan du få, ved at klikke på  
linket ”hjælp” som findes længst nede på hjemmesiden i den 
sorte rude. 

i



Christian Copyright Licensing International Ltd • Registrerat i England & Wales: 2580472 
CCLI:s Europakontor: Chantry House, 22 Upperton Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 1BF, UK

Kontakt CCLI: 
Telefon: +46 90-190 110  Email: dk@ccli.com 
Hjemmeside: ccli.com

For at rapportere, besøg olr.ccli.com
Log in og rapporter løbende – du behøver ikke at downloade noget program!

Sangrapportering er en vigtig del af, at have  
en CCLI licens. 

Tilsendte sangrapporter gør det muligt for CCLI at betale 
royalties ud på en retfærdig måde til komponister og forlag, 
baseret på, hvor meget deres sange er blevet anvendt. 
 
Online Rapporten (OLR) gør det lettere at sangrapportere.  
Du kan hurtigt og enkelt loggi end og rapportere løbende,  
når det passer dig.

Du kan tilføje flere brugere i jeres Online Rapportkonto 
for jeres kirke. Det gør at alle forskellige musikansvarlige/
lovsangsledere/musikere kan fordele opgaven med 
rapportering imellem sig. Man kan også rapportere fra sin 
mobil eller ipad. 

Denne skridt-for-skridt guide hjælper dig med at lære, hvordan 
man rapporterer i OLR. Mere hjælp kan hentes på hjemmesiden 
for Online Rapport.


