Leiðbeiningar fyrir skráningar á vef og frágangi greiðslu æfingargjalda
Velkomin á nýjan skráningarvef Keflavíkur fyrir iðkendur og stuðningsmenn.
Með þessari nýju skráningarsíðu verða skráningar markvissari, allar upplýsingar um iðkendur svo sem
sími og netfang eru eins réttar og þær geta orðið. Þjálfarar geta haldið utan um mætingar iðkenda
sinna, stjórnir deilda hafa betra yfirsýn, innheimta verður skilvirkari og allt utanumhald með betra
móti en áður.
Kerfið heitir Nóri og er hýst af Dynax www.dynax.is

Verið inn á www.keflavik.is eða á heimasíðu deildanna (sama ferli).

Smellið á Keflavíkur merkið vinstarmegin á síðunni:
Þá opnast skráningarsíða þar sem þú smellir á Nýskráning neðst á síðunni.
Settu inn kt. forráðamanns (eða iðkanda ef hann er orðin 18 ára) og smelltu á Áfram.
Á síðunni sem opnast þá verður að fylla út netfang, símanúmer, farsímanúmer og velja lykilorð.
Munið að taka hakið af: Er jafnfram iðkandi, ef sá sem er skráður inn er ekki iðkandi.
Hakið ég er stoltur Keflvíkingur þýðir að netfangið fer á póstlista félagsins.
Samþykkja skilmála og smella á Skrá

Nú skal smella á Nýr iðkandi til að velja þau börn sem á að skrá.

Nú er hægt að velja öll börn sem skráð eru á þetta fjölskyldunúmer. Veljið viðkomandi og smellið á
Áfram.
Nú verður að skrá netfang og símanúmer iðkanda(má nota foreldris ef iðkandi er ekki með netfang
eða farsíma). Smella síðan á Skrá.

Nú er hægt að smella fyrir aftan nafn barnsins og sjá hvað er í boði fyrir þennan aldursflokk.

Skoðið vel það sem er í boði og veljið viðeigandi fyrir barnið ykkar miðað við þá íþrótt sem barnið
stundar.
Smellið á Skráning á námskeið.
Hér sést hvaða barn er verið að
skrá og á hvaða námskeið.
Heildargjöld ársins eru birt hér og
hægt er að greiða þau með
kreditkorti og skipta greiðslunum
niður.
Ath mismunandi er hvaða
greiðslumöguleikar eru í boði í
hverri deild fyrir sig.
Sé óskað eftir öðrum greiðsluformi
en kreditkorti þarf að hafa
samband við viðkomandi deild.
Hér skal líka taka fram ef barnið er
með ofnæmi, astma eða eitthvað
slíkt sem þjálfarar þurfa að vita.

Þá er ekkert annað eftir en að klára greiðsluna og er þá barnið skráð í sína íþrótt.
Greiðslur án kreditkorts þarf að hafa samband við viðkomandi deild.
Hakið við Samþykki skilmála og smellið á Staðfestingarsíða.
Munið að prenta út kvittun hér í þessu kerfi.

Þegar aðstandendur skrá sig svo aftur inn í kerfið nota þeir það notendanafn og lykilorð sem þeir
bjuggu til og passa að haka við Samþykki skilmála fyrir ofan innskráningargluggana. Ef ekki er hak
þar er ekki hægt að skrá sig inn.

