
Uw stap-voor-stap handleiding naar het vernieuwde online copy report

Introductie
Online Rapporteren
olr.ccli.com

Relevante informatie voor kerken en organisaties

Online Rapporteren



Geen software downloaden
Maar rapporteren vanaf elke plaats, op elk moment en door iedereen binnen uw organisatie

CCLI heeft een nieuwe manier van 
Rapporteren geïntroduceerd. Het  
is online toegankelijk en het vervangt  
de verouderde CopyReport4.

Met Online Rapporteren rapporteert u eenvoudig vanaf elke 
computer of mobiele apparaat.  
 
Rapporteer een lied nadat u deze heeft gereproduceerd en ververs 
uw rapport regelmatig. Bij voorkeur wekelijks i.p.v. aan het einde van 
elke licentiepriiode. 

Deze handleiding is bedoeld om u bekend te maken met de werkwijze 
van OLR. Meer ondersteuning en veelgestelde vragen vindt u op de 
Online Rapporteren website. Heeft u vragen? Bel ons gerust op  
+31-314-360390.

Rapporteren is een belangrijk onderdeel van het Licentiehouderschap. 
Dankzij uw rapportage zijn we in staat om de royalty’s eerlijk te verdelen 
onder de liedeigenaren waarvan het werk wordt gereproduceerd.



MAAK EEN ACCOUNT AAN

Bezoek olr.ccli.com Bent u een SongSelect gebruiker? Log in dat geval 
eenvoudig in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Of klik op maak uw 
profiel aan. 

KOPPEL UW ACCOUNT MET UW KERK/ORGANISATIE

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt u gevraagd om  
uw account te koppelen aan uw kerk/organisatie. Hiervoor heeft u  
een toegangscode nodig. U vindt deze achter op uw licentie certificaat.  
Voer deze code exact in zoals op het certificaat. (U heeft deze code  
maar één keer nodig).

VOEG ANDERE GEBRUIKERS TOE

Bent u de eerste persoon die zich koppelt aan uw kerk/organisatie? 
Dan wordt u automatisch de beheerder. U kunt nu leden van uw kerk/
organisatie toevoegen als Gebruikers. Ook zij kunnen nu rapporteren. Wilt 
u iemand anders aanwijzen als Account beheerder? Dat kan. Klik hiervoor 
op Beheer in het Menu van uw account.

De persoon die u heeft uitgenodigd 
ontvangt een email met instructies.

Uitgebreide informatie vindt u via de Hulp link in  
de balk onderaan de Online Rapporteren website.  

i

Van start gaan



Rapporteer een lied

Voer de titel van het lied dat u wilt 
rapporteren in op de ZOEK & RAPPORTEER 
pagina en toets [enter].

1

2

Om te zien welke liederen u heeft 
gerapporteerd in het verleden klikt  
u op Recent Gerapporteerd of op 
Rapportage activiteiten.

Heeft u het juiste lied gevonden in de 
resultatenlijst? Klik dan op

Rapporteer  
Lied

Om elk moment terug te keren naar ZOEKEN & RAPPORTEREN 
klik op de CCLI Logo in de linkerbovenhoek.
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In tegenstelling tot de verouderde CopyReport verzoeken wij u op regelmatige basis (bij voorkeur wekelijks) de 
reproductie van liederen te rapporteren. U kunt deze taak delen door anderen toe te voegen en hen te vragen om te 
rapporteren zodra zij een lied reproduceren.

Kunt u uw lied niet vinden? Laat het weten via de oranje 
knop Kunt u uw lied niet vinden? onderaan de pagina. 

Opmerking: Wanneer u twijfelt of u het juiste lied heeft 
gevonden, klik dan op de       symbool voor meer informatie 
over dit lied.
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Reproducties rapporteren onder  
de Lied Licentie
Rapporteer het aantal keren dat u een lied heeft 
gereproduceerd volgens de categorieën:  
Print, Digitaal of Vertaling. 

U vindt meer informatie over elke categorie door 
te klikken op de categoriesymbolen, en in de korte 
uitleg hieronder.   

Opmerking: U kunt geen Publieke Domein (     )  
liederen rapporteren.

Wanneer u regelmatig rapporteert wordt hetgeen u invoert 
toegevoegd aan het totale aantal reproducties van dit lied in  
uw huidige rapportage periode.
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Toevoegen 
Aan Rapport

PD



Samenvatting van de categorieën

Rapporteer elke keer wanneer u een lied reproduceert, en niet het aantal reproducties.

 

Rapporteer Print
De reproductie van een lied door het te printen, te kopiëren of handmatig over te schrijven. Of het maken van een muzikaal 
arrangement van een lied waar geen gepubliceerde versie van aanwezig is

 

Rapporteer Digitaal
De reproductie van een lied door het te projecteren m.b.v. PowerPoint of projectiesoftware. Of het elektronisch delen (o.a. via email) 
van liedteksten die zijn getypt of gekopieerd en geplakt vanaf een andere plaats of bron

 

Rapporteer Vertaling 
Het vertalen van een lied in een andere taal (wanneer er geen bestaande vertaling beschikbaar is)



Uw rapportage activiteiten controleren

U kunt recente rapportages controleren en bewerken 
door te klikken op Rapportage Activiteiten. 

Hier vindt u een lijst van de meest recent 
gerapporteerde liederen. Om rapportage activiteiten 
bij een bepaald lied te kunnen zien klikt u 
op links van de titel van het lied. 

Na het bewerken van een activiteit voltooit u deze 
bewerking door te klikken op 

 
Een volgende lied rapporteren
Om een volgende lied te rapporteren voer eenvoudig de 
titel in het zoekvenster boven aan de pagina en klik op  

of klik [Enter] op uw toetsenbord. 

Uw kunt elk moment terugkeren naar de Home 
pagina door op de CCLI logo te klikken links boven in 
uw pagina.  

Toevoegen 
Aan Rapport

Bedankt voor het rapporteren! 

Vind meer uitleg via de Help link onderaan  
de Home pagina.  

i



Christian Copyright Licensing International Ltd • KVK nr. 69662738 
Europees Registered Office: Chantry House, 22 Upperton Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 1BF, UK

Contact CCLI: 
Tel: +31-314-360390  Email: nl@ccli.com  Web: ccli.com 
Adres: CCLI, Postbus 249, 7020 AC Zelhem

Om te rapporteren ga naar olr.ccli.com
Vanaf elke plaats eenvoudig inloggen en rapporteren – software downloaden is niet nodig!

CCLI is afhankelijk van de rapportages van 
licentiehouders. 

Uw rapportage stelt ons in staat om de royalty’s  
eerlijk te verdelen onder de liedeigenaren waarvan  
het werk is gebruikt.

Online Rapporteren maakt dit eenvoudig. 

Met Online Rapporteren kunt inloggen en rapporteren vanaf 
elke plaats – software downloaden is niet langer nodig. 

Deze handleiding helpt u wegwijs te worden in Online 
Rapporteren. Meer ondersteuning is beschikbaar op de Online 
Rapporteren website.


