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KÄYNNISTYS
Siirry vanhan ylläpidon kautta uuteen hallintaan. Neljäs kuvake työkalurivillä on Jäsenet
ja viides eli viimeinen aktiivinen kuvake on Ryhmät.
Pukukoppi

Lomake

Laskutus

Jäsenet
Ryhmät
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ESITTELY
Jäsenet
Osion tavoitteena on saada läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta koko seuran (pääkäyttäjien
työkalu) sekä myös joukkueen (ylläpitäjien työkalu) henkilörekisteriin. Henkilötietoja
ylläpidetään normaalisti edelleen joukkueiden ylläpidossa Henkilöt –osiossa.
Henkilötietoja voi suodattaa eri hakutekijöillä ja henkilötiedot voidaan viedä ”nappia
painamalla” halutuista henkilörekisterin tietokentistä Exceliin.
TÄRKEÄ HUOMIO! Sama toiminto mahdollistaa jatkossa mm. viestinnän, tiedottamisen,
laskujen, tehtävien, yksilöharjoitteiden ym. toimintojen kohdistamisen eri henkilöille.
Jäsenet näkymässä seuran pääkäyttäjä voi suodattaa koko seuran henkilörekisteriä
viidellä eri hakutekijällä
 Kausi (myös kaikki sarjakaudet)
 Sivusto (joukkue)
 Rooli
 Ryhmät (jotka luodaan Ryhmät –osiossa)
 Vapaa tekstikenttä nimihakua varten
Joukkueen ylläpitäjä voi suodattaa ainoastaan oman joukkueensa tietoja
 Rooli
 Ryhmät (jotka luodaan Ryhmät –osiossa)
 Vapaa tekstikenttä nimihakua varten

Ryhmät
Ryhmät-osiossa voivat pääkäyttäjät luoda koko seuran sisäisiä ryhmiä ja ylläpitäjät
joukkueen sisäisiä ryhmiä. Ryhmiksi kannattaa ”niputtaa” sellaisia ryhmiä, joita ei muilla
hakuehdoilla voi suodattaa. Näille ryhmille voi jatkossa kohdistaa Jopoxin toimintoja esim.
viestintää, tiedottamista, laskuja, tehtäviä, yksilöharjoitteita jne.
Joitain esimerkkejä ryhmistä







Kykyryhmät ja muut ryhmät, missä pelaajat eri joukkueissa
Eri joukkueiden eri rooleissa olevat ryhmät
Joukkueen sisäiset peli- ja harjoitusryhmät
Joukkueen toimitsijaryhmät (vanhemmista)
Vanhemmat
Muut eri Jopox-toimintojen kohdistamisessa tarvittavat ryhmät

.
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JÄSENET
Perustoiminnallisuudet ja suodatusehdot

Jäsenet –oletusnäkymä pääsivuston ylläpidossa. Pääkäyttäjälle oletuksena näkyy koko
seuran henkilöt ja järjestelmä sivuttaa ne tarvittaessa usealle eri näytölle. Haun tuloksena
näytetään eri rooleihin kytkettyjen henkilöiden kokonaislukumäärä ja eri henkilöiden
lukumäärä (listan vasen ylänurkka).
+ -merkistä voit avata henkilön muut tiedot
Joukkueiden (ylläpitäjien) näkymässä on ainoastaan aktiivisen kauden hakutekijöinä
Roolit, Ryhmät ja nimihaku.
merkistä voi tyhjentää hakukentän.

Oikeassa ylänurkassa olevasta
painikkeesta voi haun tuloksen viedä Exceliin. Ennen
Exceliin vientiä voi näyttää mitkä henkilöiden tietokentät Exceliin viedään.
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Vanhempien suodattaminen näkyviin

Näytä vanhemmat –valintapainike tulee näkyviin, kun suodattaa Pelaaja –roolilla.
Vanhemmat näkyvät Pelaajan alapuolella sisennettynä.

Exceliin viedyissä tiedoissa vanhemmat näkyvät eri värillä.
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RYHMÄT
Ryhmien luonti

Oletusnäkymässä näkyvät jo aiemmin luodut ryhmät.
Uuden ryhmän pääset luomaan Uusi ryhmä –painikkeesta.

Anna ryhmälle nimi ja kuvaus ja Tallenna.

Hae ryhmään henkilöt
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Lisää jäseniä

Lisää valitut henkilöt ryhmään.
Kun olet lisännyt tarvittavat henkilöt ryhmään, sulje ikkuna.
Tarvittaessa voit lisätä ja poistaa ryhmään henkilöitä myös myöhemmin.
Luotuja ryhmiä voi selata myös Jäsenet –osiossa suodattamalla.
Ryhmille voi lähettää Laskutus-työkalulla laskuja.
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