DanceCore – Usein kysytyt kysymykset
DanceCore-tuki: dancecore@dancesport.fi

Kirjautuminen ja rekisteröityminen DanceCoreen
Mitä eroa on DanceCoreen rekisteröitymisellä ja kirjautumisella?
Käyttäessään DanceCorea ensimmäistä kertaa jokaisen henkilön on rekisteröidyttävä järjestelmään.
Tällöin hän mm. luo itselleen tunnuksen ja määrittelee salasanan. Sitä ennen henkilön tiedot (ml.
hetu) täytyy olla perustettu DanceCoreen. Henkilön perustaa seura-admin (tai toimisto).
Rekisteröityminen on mahdollista vain, jos henkilölle on päivitetty DanceCoreen henkilötunnus. Kun
rekisteröityminen on tehty, henkilö voi tämän jälkeen kirjautua järjestelmään päivittääkseen
tietojaan.
Miksi henkilö ei pysty rekisteröitymään DanceCoreen?
Jotta henkilö pystyy rekisteröitymään DanceCoreen, hänen tietonsa täytyy olla perustettu
DanceCoreen ja hänen tiedoissaan on oltava henkilötunnus. Henkilön voi perustaa ja
henkilötunnuksen ja muut perustiedot voi päivittää seura-admin. Jos rekisteröityminen ei onnistu,
on seura-adminin siis ensin luotava DanceCoreen henkilö ja päivitettävä hänen tietoihinsa hetu.

Miksi henkilö eli pysty kirjautumaan DanceCoreen?
Ennen ensimmäistä kirjautumiskertaa henkilön täytyy rekisteröityä DanceCoreen. Henkilö voi itse
tehdä rekisteröitymisen. Rekisteröitymistä ennen seura-adminin on täytynyt perustaa henkilö
järjestelmään ja päivittää hänelle henkilötunnus.

Miksi henkilötunnus on edellytys rekisteröitymiselle?
Henkilötunnus on ainoa varma keino yksiselitteisesti identifioida käyttäjät. Lähtökohtaisesti
seurojen jäsenet tarvitsevat pääsyn DanceCoreen ilmoittautuakseen kilpailuihin ja maksaakseen
kisaosallistumisen (nämä toiminnallisuudet tulossa), jolloin hetu on ainoa keino yksiselitteisesti
varmistaa henkilöllisyys.

Näkeekö seura-admin, kuka oman seuran jäsenistä on rekisteröitynyt DanceCoreen?
Ei näe.
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Henkilöiden tuonti ja henkilön tietojen päivittäminen
Voiko henkilöiden tietoja tuoda mitenkään muuten kuin lataamalla Excelin?
Jäseniä lisätään tai olemassa olevien jäsenten tietoja päivitetään ainoastaan Excel-tiedoston kautta.
Näin muutokset tehdyt muutokset pysyvät seura-adminin ja siten myös päivityksiä tekevän seuran
tiedossa. Jos DanceCoreen on perustettava uusi henkilö, se onnistuu ainoastaan tuomalla tiedot
Excel-tiedoston kautta.

Jos haluan tuoda vain yhden uuden henkilön DanceCoreen, onko pakko käyttää Exceltiedoston latausta?
Kyllä, vaikka olisi kyse vain yhdestä uudesta henkilöstä, tuodaan tiedot lataamalla järjestelmään
Excel-tiedosto, jolloin tulee varmasti täytettyä kaikki tarvittavat tiedot henkilölle.
Jos henkilö löytyy jo DanceCore-tietokannasta, hänet voi manuaalisesti lisätä seuran jäseneksi
Jäsenyydet-toiminnon kautta. Jos kyseessä on DanceCoressa uusi henkilö, paras tapa on täydentää
tiedot Exceliin ja ladata se DanceCoreen.

Kun päivitän jo olemassa oleville henkilöiden tietoja, onko merkitystä, lataanko kaikkien
jäsenten tiedot sisältävän Excel-tiedoston vai tiedoston, jossa on vain päivitettävien
henkilöiden tiedot?
Kun päivität vain joidenkin jäsenten tietoja, riittää, kun lataat DanceCoreen Excel-tiedoston, jossa
on vain näiden henkilöiden tiedot. Huomaathan kuitenkin, että mitä täydellisemmät ko. henkilöiden
tiedot ovat Excelissä, sitä varmemmin tieto kohdistuu DanceCoressa oikeaan henkilöön.
Jos lataan kaikkien henkilöiden tiedot sisältävän Excel-tiedoston, saatat päivittää järjestelmään
vanhentuneita tietoja, jotka henkilö on itse käynyt muuttamassa DanceCoreen.

Henkilö näkyy järjestelmässä kahteen kertaan. Miten voin korjata henkilön tiedot, kun
itselläni ole pääsyä toiseen henkilötietokorttiin?
Jos henkilö on kahteen kertaan järjestelmässä, ole yhteydessä DanceCore-tukeen sähköpostitse ja
kuvaa virhetilanne mahdollisimman tarkasti. Ylläpito poistaa ylimääräisen henkilön.
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Onko estetty, että seura-adminin tekemät päivitykset eivät korvaa henkilön itse tekemiä
päivityksiä? Esim. jos seura-admin lataa yhden henkilön tietoja päivittääkseen järjestelmään
Excel-tiedoston, jossa on kaikkien jäsenten tiedot, voiko näin ladata vanhentuneita tietoja
henkilön itse tekemien päivitysten päälle?
Kun DanceCoreen ladataan Excel-tiedostolla henkilöiden tietoja, ne korvaavat aina olemassa olevat
tiedot. Järjestelmä ei erittele, kuka päivityksen tekee tai mitä kautta se tehdään. Vastuu tietojen
ajantasaisuudesta on tietoja päivittävällä.
Jotta voi varmistua, että järjestelmään ei päivity mitään ylimääräistä, kannattaa viedä Exceltiedostolla vain sellaiset henkilöt, joiden tiedot muuttuvat. Näin muiden tiedot eivät päivity.
Jos Excel-tiedoston kenttä on tyhjänä, tieto ei päivity DanceCoreen. Eli henkilön kohdalta voi jättää
tyhjäksi jonkin sarakkeen, esimerkiksi sähköpostiosoite-sarakkeen, jolloin DanceCoressa jo
olemassa oleva tieto jää voimaan.
Henkilön aikajanalta voi tarkistaa, milloin tietoja on päivitetty ja kuka päivityksen on tehnyt.
Onko henkilötunnus pakollinen DanceCoressa?
Henkilötunnus on pakollinen kilpailijoille sekä alaikäisten kilpailijoiden huoltajille. Näin voidaan
varmistaa kilpailijoiden henkilöllisyys kilpailuilmoittautumissa sekä kilpailumaksujen maksamisessa
(nämä toiminnallisuuden tulossa). Muille jäsenille riittää syntymäaika ja sukupuoli.

Henkilö ei halua antaa henkilötunnustaan tai syntymäaikaansa. Miten toimin?
DanceCoressa henkilön tietojen edellytyksenä on joko henkilötunnus tai syntymäaika ja sukupuoli.
Tämä on edellytys sille, että henkilöt voidaan mahdollisimman varmasti yksilöidä ja tunnistaa.
Jos henkilö kieltäytyy antamasta henkilötunnustaan, hän ei voi kilpailla. Jos hän ei kilpaile, hänelle
voi täydentää syntymäajan ja sukupuolen.
Jos henkilö kieltäytyy antamasta syntymäaikaansa, hänelle voi poikkeuksellisesti merkitä
syntymäajaksi jonkin kuvitteellisen päivän, esimerkiksi 1.1.1960. Jos seurassa on useita tällaisia,
pyydämme käyttämään kaikilla samaa kuvitteellista syntymäaikaa. Jos henkilö haluaa kilpailla,
hänen tulee tällöin ilmoittaa henkilötunnuksensa.

Miksi kilpailijoilta ja alaikäisten kilpailijoiden huoltajilta tarvitaan hetu?
DanceCore perustuu siihen, että henkilöt voidaan identifioida mahdollisimman varmasti
epäselvyyksien välttämiseksi. Sitä varten henkilötunnus toimii varmimmin. DanceCoreen merkityt
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henkilötunnukset eivät näy kenellekään, eivät edes pääkäyttäjille. Henkilöiden yksiselitteinen
identifiointi on tarpeen, kun järjestelmän kautta on mahdollista ilmoittautua kilpailuihin ja maksaa
kilpailuosallistuminen.
Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä DanceCoressa löytyy rekisteriselosteesta:
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2018/01/Rekisteriseloste-DanceCore.pdf

Jäsenyyksien hallinta
Mitä eroa on Henkilöt- ja Jäsenyydet-osioilla?
Henkilö-taso on DanceCoren perustaso. Henkilölle voidaan antaa erilaisia rooleja kuten Seuran
jäsen, Kilpailija, Lisenssin ostaja, Huoltaja, Kilpailuyksikön osa, Käyttäjä. Seuran jäsen on siis yksi
näistä rooleista, ja jäseniä voidaan tarkastella Jäsenyydet-osion kautta.
Henkilöön liitetään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli. Kun seura-admin
liittää henkilön seuran jäseneksi, tunnistetaan henkilöt nimen ja syntymäajan perusteella. Mikäli
seura-admin lataa DanceCoreen Excel-tiedoston avulla uusia jäseniä, joiden kohdalla näitä tietoja
vastaavaa henkilöä ei löydy järjestelmästä, järjestelmä perustaa automaattisesti uuden henkilön.
Jotta henkilö voi rekisteröityä käyttäjäksi, hänen henkilötunnuksensa on oltava järjestelmässä.
Seura-adminien, kilpailijoiden ja alaikäisten kilpailijoiden huoltajien on voitava rekisteröityä.

Miten voi poistaa henkilön jäsenistä?
Seura-admin voi poistaa henkilön oman seuran jäsenistä Jäsenyydet-toiminnon kautta. Klikkaa
Jäsenyydet, valitse poistettavan jäsenen nimi, klikkaa Valinnat-pudotusvalikkoa ja klikkaa sieltä
Poista. Järjestelmä pyytää vahvistamaan poiston. Jos haluat päättää henkilön jäsenyyden, klikkaa
OK.

Mihin mennessä seurasta eronneet henkilöt pitää poistaa, että poistuneet jäsenet eivät jää
seuraavan vuoden laskentaan mukaan?
Jokaisen vuoden alussa, 1.1., DanceCoren jäsentiedot nollautuvat eli yhdelläkään seuralla ei ole
yhtään jäsentä 1.1. Vanhat jäsenyydet eivät siis siirry automaattisesti seuraavalle vuodelle, vaan
seurat päivittävät vuosittain jäsenyytensä.
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Mitä tietoja tarvitaan ei-kilpailevilta jäseniltä, kun jäsentietoja tuodaan DanceCoreen?
Ei-kilpailevilta jäseniltä tulee täyttää nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli ja sähköpostiosoite. Eikilpailevien henkilöiden erityinen alaryhmä ovat kilpailijoiden huoltajat, mutta heitä ei syötetä
järjestelmään erillisinä henkilöinä vaan huoltaja-tiedot syötetään yhdessä huollettavan kanssa (ks.
Excel-pohja).

Miten merkitsen Excel-tiedostoon jäsenyystyypin, kun kyseessä on kunniajäsen?
Kunniajäsenten kohdalle voi merkitä K-sarakkeeseen (jäsenyystyyppi) ”Kunniajäsen”.

Kilpailijat ja kilpailuyksiköt
Miksi kilpailuyksikön tiedot eivät näy Henkilöt-tiedoissa?
Tieto siitä, onko henkilö osa jotain kilpailuyksikköä, näkyy ainoastaan henkilön tietojen kautta.
Kilpailutieto on löydettävissä kahta reittiä:
1. Mene Henkilöt-osioon, tuplaklikkaa henkilön nimeä, jolloin avautuvat kaikki henkilön tiedot.
Kilpailutiedot löytyvät Kilpailuyksikkö-osiosta.
2. Mene Jäsenyydet-osioon, tuplaklikkaa henkilön nimeä, klikkaa sivun oikeassa reunassa olevasta
tietolaatikossa Henkilötieodot-linkkiä.

Olen syöttänyt kilpailevat henkilöt järjestelmään, mutta osalta puuttuu hetun loppuosa. Kun
päivitän tietoja, lataanko kaikkein kilpailijoiden tiedot vai vain päivitettävien kilpailijoiden
tiedot uudelleen?
Kun päivität vain joidenkin jäsenten tietoja, riittää, kun lataat DanceCoreen Excel-tiedoston, jossa
on vain näiden henkilöiden tiedot. Huomaathan kuitenkin, että mitä täydellisemmät ko. henkilöiden
tiedot ovat Excelissä, sitä varmemmin tieto kohdistuu DanceCoressa oikeaan henkilöön.
Jos lataan kaikkien henkilöiden tiedot sisältävän Excel-tiedoston, saatat päivittää järjestelmään
vanhentuneita tietoja, jotka henkilö on itse käynyt muuttamassa DanceCoreen.

Miksi kilpailijan lisenssi ei näy DanceCoressa?
Seura-admin näkee vain oman seuransa jäsenten lisenssit.
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Miksi alaikäiselle kilpailijalle on oltava huoltaja? Miksi huoltajalta tarvitaan henkilötunnus?
Alaikäiset kilpailijat eivät voi itse ilmoittautua kilpailuun (kilpailuilmoittautuminen tulossa
DanceCoreen), koska kilpailuosallistuminen täytyy myös maksaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisäksi kyse on alaikäisten oikeusturvasta.
Huoltaja on voitava ilmoittautumista ja maksusuoritusta varten identifoimaan yksiselitteisesti, mikä
onnistuu ainoastaan henkilötunnuksen avulla. Henkilötunnus ei näy DanceCoressa ylläpitäjille tai
muille käyttäjille, ei edes pääkäyttäjälle.

Voiko seura-admin deaktivoida kilpailuyksiköitä? DanceCoressa näkyy kilpailuyksiköitä, joita
ei ole enää olemassa.
Ei voi. Kilpailuyksiköiden tietoja päivittää kilpailukortiston hoitaja. Jos huomaat epäkohtia
kilpailuyksiköissä, ole yhteydessä kilpailijakortisto (ä) tanssiurheilu.fi.

Miksi kilpailijoilta ja alaikäisten kilpailijoiden huoltajilta tarvitaan hetu?
DanceCore perustuu siihen, että henkilöt voidaan identifioida mahdollisimman varmasti
epäselvyyksien välttämiseksi. Sitä varten henkilötunnus toimii varmimmin. DanceCoreen merkityt
henkilötunnukset eivät näy kenellekään, eivät edes pääkäyttäjille. Henkilöiden yksiselitteinen
identifiointi on tarpeen, kun järjestelmän kautta on mahdollista ilmoittautua kilpailuihin ja maksaa
kilpailuosallistuminen.
Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä DanceCoressa löytyy rekisteriselosteesta:
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2018/01/Rekisteriseloste-DanceCore.pdf

Yhdellä huoltajalla on useampi alaikäinen kilpailija huollettavana. Miten hänen tietojaan
hallitaan DanceCoressa? Entä jos kilpailevalla aikuisella on myös alaikäinen kilpailija
huollettavana?
Kun henkilö on merkitty huoltajaksi alaikäiselle kilpailijalle, hän näkee kaikki huollettavansa
kirjautuessaan DanceCoreen.
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Tiedot OneDancesta DanceCoreen
Mitä tietoja OneDancesta on siirretty DanceCoreen?
OneDancesta on siirretty DanceCoreen 14.1.2019 ainoastaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•

henkilöt
kilpailuyksiköt (aktiiviset ja ei aktiiviset)
seurat
vuoden 2019 tapahtumat eli kilpailut

DanceCoresta ei löyty seuran toimihenkilöille vastaavia nimikkeitä kuin OneDancesta. Miten
päivitän tietomme?
Järjestelmämuutoksen yhteydessä yhtenäistettiin seurojen toimihenkilöiden nimikevalikoimaa
vastaamaan paremmin monilajiliiton tarpeita. Esimerkiksi kilpailusihteeri on muutettu
kilpailuvastaavaksi. Tämä voi aiheuttaa sen, että jokin nimike on muuttunut tai poistettu. Mikäli
oikeaa nimikettä ei löydy, henkilölle voi merkitä rooliksi toimihenkilö.
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