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Siirron voi käynnistää:
-

Liiton ylläpitäjä
Sen seuran ylläpitäjä johon lisenssi tällä hetkellä liitetty
Lisenssin haltija

Siirron hyväksyvät:
-

Lisenssin haltija
Sen seuran ylläpitäjä josta lisenssi siirretään (lähdeseura)
Sen seuran ylläpitäjä jonne lisenssi siirretään (kohdeseura)
Liiton ylläpitäjä, jos lisenssin haltija on täyttänyt 18 vuotta

Siirron luonti:
-

Ylläpitäjät voivat aloittaa siirron ”Lisenssit”-osion ”Jäsenten lisenssit” –välilehdeltä tai henkilön
tiedoista lisenssilistauksen ”Siirrä”-painikkeesta. Kuvat alla.
”Siirto käynnissä”-sarake kertoo onko lisenssin siirto käynnissä

-

Lisenssin haltija voi aloittaa siirron Omat tiedot -välilehdeltä lisenssit taulukosta. Alla oleva kuva.

-

Kun painetaan Siirrä -painiketta, avautuu siirron aloituslomake ponnahdusikkunaan. Kuva alla.
Lomakkeella:
o Valitaan kohdeseura, minne lisenssi siirretään
o Aloitetaan tai peruutetaan siirron aloitus
Jos siirron aloittaa lisenssin haltija tai hänen seuransa ylläpitäjä, silloin siirto tulee jo hyväksytyksi
aloittajan osalta.

-

-

Kun siirto on aloitettu, näkyy lisenssi lisenssilistassa. Listassa näkyy että siirto on käynnissä
Lisenssin käynnissä oleva siirto näytetään myös Siirrot -välilehden taulukossa. Alla kuva jossa haltija
itse on aloittanut siirron.
o Siirto on Hyväksyttävänä -tilassa niin kauan, kunnes kaikki osapuolet ovat siirron
hyväksyneet.
o Siirron voi peruuttaa siirron aloittaja ja lisenssin haltija niin kauan, kun siirto on
hyväksymättä.

Siirron hyväksyntä:
-

Siirron hyväksyntä tehdään samasta Siirrot -taulukosta, jossa näkyy Hyväksy -painike. Jos käyttäjä
voi siirron hyväksyä. Alla olevassa kuvassa on Siirrot -taulukko, kun seura 1:n ylläpitäjä hyväksyisi
yllä aloitetun siirron.

-

Kun siirto on osapuolen osalta hyväksytty, Hyväksy -painike ei enää näy; kuva alla.

-

Saman siirron hyväksyntä näkyy myös kohdeseuran, tässä tapauksessa seura 2:n ylläpidolle. Ja he
voivat hyväksyä siirron, kuten lähdeseuran ylläpito. Kuva alla.

-

Kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet siirron muutetaan tilaksi hyväksytty. Hyväksynnässä:
o Merkitään nykyinen lisenssi lähdeseurassa poistetuksi.
o Tarkistetaan, löytyykö kohdeseurasta henkilö samalla henkilötunnuksella, jos ei niin kopioi
myös lisenssin haltijan seurasta toiseen.
o Luodaan lisenssi kohdeseurasta löytyneelle tai sinne kopioidulle henkilölle.

Huomioita:
-

Lisenssistä voi olla käynnissä vain yksi siirto kerrallaan.
Jos siirto perutaan ennen kuin kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet, pitää lisenssistä aloittaa uusi
siirto.
Siirto on voimassa 30 päivää, jonka jälkeen se vanhenee. Tämän jälkeen lisenssistä pitää aloittaa
uusi siirto.
Liiton tulee hyväksyä 18-vuotta täyttäneiden haltijoiden lisenssien siirrot.
o Liiton tulee hyväksyä, vaikka liiton ylläpitäjä aloittaisi siirron.
Siirrosta lähetetään sähköpostit haltijalle (jos ei ole itse siirtoa aloittanut), kohdeseuralle ja
lähdeseuralle, kun lisenssin siirto on aloitettu ja kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet siirron.
o Siirtoon liittyviä sähköpostipohjia voidaan muokata Asetukset > Sisällöt > Sähköpostien
sisällöt kohdasta.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä:

elina.ylonen(at)voimistelu.fi tai puh. 050-541 3075

