
Opplæring

Friskis&Svettis 



Agenda

Intro til Rubic for funksjonær

Rubic for Administrator

● Onboarding

● Demo

● Hjelperessurser 

● Oppsummering og spørsmål



Rubic systemene

Rubic Medlem (https://app.rubic.no )

● Administratorer

Rubic Aktivitet (https://activity.rubic.no )

● Medlemmer og funksjonærer

Rubic Connect (appdelen av Aktivitet)
● Medlemmer og funksjonærer

https://app.rubic.no
https://activity.rubic.no


Intro for funksjonær

Rubic Aktivitet

a) Demo F&S Lillehammer

b) Administrasjon

c) Treningsplan

Rubic Connect (app)

Spørsmål? 



Administratorer



Onboarding av F&S klubber

Startside: https://rubic.no/friskissvettis/  ->

Beskriver stegene som må gjennomføres av hver 
klubb 
● Steg 1 - innsending av org. info OK
● Steg 2 - varsle systembytte til NIF OK, 

https://rubic.no/friskissvettis/


Onboarding - Steg 3 - Import av medlemsdata

PastellData - F&S Norge henter ut medlemslister fra PD på vegne av klubbene. Disse 

importeres så i Rubic.

Følger denne flyten: 

1. Ida sentralt sender liste til hver enkelt klubb

2. Hver klubb gjør endringer/bekrefter tilsendt liste 

3. Rubic importerer listen

4. Rubic aktiverer integrasjon med NIF 

4 av 18 klubber har vært gjennom



Onboarding - Avtale med betalingsleverandør

For at klubben skal kunne ta i mot betalinger i systemet må det inngås avtale med 

betalingsleverandør Swedbank:

- Egen mail har blitt sendt ut om dette

- Inneholder link til skjema som fylles ut

6 av 18 klubber har til nå inngått avtale med Swedbank



Rubic systemene

Rubic Medlem (https://app.rubic.no )

Medlemssystemet 
      Administratorer
● Opprett medlemskap
● Tilgangsstyring
● Inn/utmelding av medlemmer uten 

aktivitetskort
● Rapporter på økonomi/oppgjør

Rubic Aktivitet (https://activity.rubic.no )

Aktivitetssystemet 
        Medlemmer og funksjonærer
● Aktiviteter og påmelding
● Aktivitetskort
● Oppmøteregistrering
● Deltagerhåndtering
● Ventelister
● Prikker

Rubic Connect (appdelen av Aktivitet på iOS og Android)
        Medlemmer og funksjonærer
Mest brukte funksjoner fra Aktivitet mm: 
● Varsler og samtalegrupper
● Selvbetjent checkin

https://app.rubic.no
https://activity.rubic.no


Demo administratorer

Rubic Aktivitet

a) Demo F&S Lillehammer

b) Oppsett og konfigurasjon

i) Arv og aktivitetstyper

ii) Aktivitetskort

iii) Organisasjonsinnstillinger

c) Administrasjon

d) Treningsplan

e) Mobil APP

Rubic Medlem

a) Min side og organisasjonens side

b) Opprette medlemskap

c) Fjern medlem

d) Roller

e) Oppgjør og rapporter



Supportressurser og hjelp

● Siste nytt og webinarer (inkl dette): 

rubic.no/friskissvettis 

● Supportsenteret: Rubic AS Kundesenter  

○ “Hjelp”-knapp direkte linket opp mot 

supportsenteret

● Youtube-kanalen vår: Rubic kanalen 

● Mail: support@rubic.no 

● Tlf: 4000 2292

● Facebook

https://rubic.no/friskissvettis/
https://rubic.zendesk.com/hc/no
https://www.youtube.com/watch?v=6KeI_lMrKYE&list=PL67GmEfxhd8XHDnSeYvPJm5yZzUwd7n1_
mailto:support@rubic.no


Hva nå?
● Fullfør onboarding

● Oppsett i medlemsregister
○ Definere medlemskap

○ Tilganger / Roller

● Oppsett av aktivitetssystemet
○ Aktivitetskort

○ Treningsplan

○ Tildele medlemmer aktivitetskort (evt at vi på Rubic scripter inn fra 

importdata)

● Sende aktiveringslink til brukere


