SEURAN YHTEYSTEHTÄVÄT
YHTEYSTEHTÄVÄT
Seuran Yhteystehtävät -valikossa ylläpidetään seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
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Seuran
Seuran
Seuran
Seuran
Seuran

internet yhteystieto
jäsenmaksupalvelun yhteyshenkilö
jäsenrekisterin ylläpitäjä
laskutusosoite
postitusosoite

Tiedot kannattaa pitää ajan tasalla, sillä:
Seuran internet-yhteystieto → päivitetään autourheilu.fi – sivustolle seuran yhteystiedoksi.
Seurojen yhteystiedot näkyvät valikossa Seurat | Seurahaku | Hakukone

Hakutulos:
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Seuran jäsenmaksupalvelun yhteyshenkilö → Tehtävän haltijan nimi ja yhteystiedot näkyvät
seuran jäsenmaksulaskussa seuran osoitetietona.
Seuran jäsenrekisterin ylläpitäjä → Tässä näkyvä henkilö toimii seuran jäsenrekisterin
ylläpitäjänä ja hänelle lähetetään sähköpostitse myös jäsenrekisteriin liittyvää ohjeistusta. Ohjeita ja
muistutuksia jäsenrekisteriin liittyvistä asioista tulee erityisesti jäsenmaksu- ja lisenssikauden
vaihtuessa. Seuran ylläpitäjän oikeuksia annetaan liitosta. Seuran jäsenrekisterin ylläpitäjiä voi olla
seurassa 1–3 kpl.
Seuran laskutusosoite → Liitto lähettää laskut seuroille ensisijaisesti sähköpostilla. Mikäli seuralla
ei ole sähköpostiosoitetta, lähetetään lasku postitse.
Seuran postitusosoite → Postitusosoite on se osoite, johon lähetetään vuosittain muun muassa
seuran ilmainen sääntökirja.

TIETOJEN YLLÄPITÄMINEN
Seuran Yhteystiedot -ikkunassa näkyviä yhteystietoja ylläpidetään niin, että painetaan kunkin
päivitettävän yhteystiedon alla näkyvää
- painiketta. KITI avaa seuraavan näkymän:

Mikäli Seuran internet-yhteystieto -kenttään haetaan KITI:stä henkilön nimi, syötetään
-

- kenttään henkilön Motorsport ID-numero ja painetaan

KITI hakee henkilön tiedot kenttiin Nimi, Osoite, Puhelin ja Sähköposti. Alkaa -kenttään päivittyy
automaattisesti se päivämäärä, jolloin tieto kenttään lisätään. Valinta tallennetaan painamalla
uuudestaan painiketta
.
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Kun alla näkyvään varmistuskyseymykseen vastataan

Päivittyy tiedot Seuran internet yhteystieto – ikkunaan. (Liitto poimii ja päivittää tiedot tästä
ikkunasta autourheilu.fi – sivulle ja Seurahakutietoihin.

Mikäli Yhteystiedoissa käytetään seuran tietoja (esim. Seuran postitusosoite-kenttä), painetaan
yhteystiedon alla näkyvää
-painiketta ja laitetaan rasti kenttään

ja painetaan uudestaan
. KITI kysyy yllä mainitun varmistuskysymyksen ja hyväksyntä
OK päivittää Seuran postitusosoitteeksi Seuran perustiedot -ikkunassa näkyvät seuran yhteystiedot.

4(6) KITI KÄYTTÖOHJEET SEUROILLE

HUOM. Seuran jäsenrekisterin ylläpitäjätieto päivittyy Yhteystiedot -välilehdelle automaattisesti,
kun seuran jäsenelle liitosta päivitetään Jäsenrekisterin ylläpitäjän – oikeudet.
Mikäli seurassa jäsenrekisterin ylläpitäjän oikeudet ovat useammalla henkilöllä, kannattaa seuran
itse vaihtaa tähän kenttään se jäsenrekisterin ylläpitäjä, joka ylläpitää käytännössä seuran
jäsenrekisteriä, jotta liitosta lähetettävät jäsenrekisterin ylläpitämiseen liittyvät ohjeet lähetetään
oikealle henkilölle.

HUOM. Mikäli seuralle halutaan päivittää erillinen laskutusosoite, joka on eri kuin seuran
postitusosoite, pitää seuran lisätä omaan jäsenrekisteriinsä uusi jäsen, joka on seuran
laskutusosoite. Vain lisäämällä seuran laskutusosoitteen jäseneksi, muodostuu Motorsport ID, joka
voidaan nostaa Seuran laskutusosoite -yhteyshenkilöksi. Jäsentyypiksi on päivitettävä Ilmaisjäsen
0,00 eur, jotta laskutusosoitteelle ei muodostu laskua.

Kun seuran laskutusosoite on luotu seuran jäseneksi, se voidaan nostaa seuran yhteystiedoksi kuten
edellä on kuvattu.
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Seuran Yhteystehtävät -näkymä näyttää tältä, kun kaikki tarvittavat yhteystiedot on kenttiin
päivitetty:
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