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Kuka olen ja mistä kysymys

● Kari Mandelin

● Kilpailukortiston pääkäyttäjä

– Parit, tulokset, muutokset

● Tanssiurheiluliiton IT-ryhmän kokoonkutsuja ja pöytäkirjan pitäjä

● Löydyn osoitteesta: kilpailijakortisto@tanssiurheilu.fi

● Kyse on DanceCore opastuksesta

– Pääkohderyhmä Seura-adminit, muillekin hyvää infoa

mailto:kilpailijakortisto@tanssiurheilu.fi


 

 

DanceCoren ”ideologia”

● Tiedot

– Kaikki tanssiurheiluun liittyvä tieto saman sateenvarjon alla. 

– Tiedot: Seuroista, henkilöistä, kilpailuyksiköistä, 
tapahtumista, tuloksista

● Tanssilajien erilaisuudet (esim kilpailuyksiköt) hoidetaan 
ns. Tanssikategorian avulla.

● Seuroilla ja seura-admineilla iso vastuu tiedon 
oikeellisuudesta

● Seuroihin liittyvät tiedot Seura-Adminin ”käsissä”

– Poislukien kilpailuyksiköt

● Henkilökohtaiset tiedot ovat henkilön itsensä ”käsissä”

– syntymäaika, osoite, email-osoite puhnro



 

 

Seurat-tiedot

● Yleistiedot tanssiurheiluliiton jäsenseuroista

– Virallinen nimi ja kutsumanimi

– Käyntiosoite

● Tänä päivänä tärkeät tiedot:

– Seuran email-osoite

– Checkout ID. Eli mahdollisuus maksaa kisailmo 
ilmoittautumisen yhteydessä.

● Uudessa versiossa tulee mahdollisuus laittaa seuran logo 
valmiiksi DanceCoreen ja se tulee kaikkiin ilmoituksiin 
automaattisesti



 

 

Henkilöt - tiedot

● Perustiedot

– Nimi, Sukupuoli (jos tarpeen), Hetu (tarvitaan jotta voi rekisteröityä 
käyttäjäksi tai jos kyseessä kilpailija)

● Yhteystiedot 

– osoite, email 

● Liitännät muihin

– Jäsenyydet, 

– Kilpailija-tiedot, 

– Kilpailuyksiköt, 

– Lisenssit 



 

 

Käyttäjät
● Käyttäjänimi = sähköpostiosoite
● Käyttäjäroolit:

– Käyttäjä (erikoistapaus Huoltaja), Tuloslaskija, 
Kilpailunjohtaja, Seura-admin, Admin, Super-
Admin

– Yhdellä käyttäjällä voi olla monta roolia, mitä roolia 
käytetään valitaan kirjauduttaessa.

● Käyttäjäksi voi itse rekisteröityä, mutta muut 
roolit annetaan adminien toimesta.

● Huoltaja on erikoisrooli käyttäjästä.
– <18v huoltaja 

– Saa automaattisesti huollettavan tiedot 
ylläpidettäväkseen.

– Huoltajalla voi olla monta huollettavaa, mutta 
huollettavalla vain yksi huoltaja.



 

 

Käyttäjän tehtävät / oikeudet

● Ylläpitää omat (tai huollettavansa) tiedot ajan 
tasalla henkilöt-sivulla.

– Huom! Seura-admin ei voi näitä muokata

● Ilmoittautumiset kilpailuihin. Maksu samalla.
● Lisenssin hankkiminen Suomi-sportista 
● Seurata oman kilpailuyksikön kehitystä ja 

reklamoida virheellisistä asioista esim. 
kilpailijakortiston hoitajalle.



 

 

Seura-admin

● Voi olla useita per seura, jokaisella kuitenkin 
vähintään yksi.

● Seura pyytää helpin kautta käyttäjälle seuransa 
admin oikeuksia.



 

 

Seura-adminin tehtävät ja oikeudet
● Ylläpitää oman seuransa jäsenrekisteriä 

● Tärkeä työkalu ”jasenyydet_tuonti.xls” excel taulukko.
– Tuodaan uudet henkilöt / jäsenet DanceCoreen.

– Voidaan päivittää olemassaolevia esim. vuodenvaihteessa.

– Määrävälein pitää hakea uusi taulukko DanceCoresta.

– Taulukon kenttien asetuksiin EI SAA kajota.

● Julkaisee kilpailuilmoitukset

● Seuraa seuransa urheilijoiden kilpailumenestystä ??

● Tärkeää on päivittää seuran jäsenet vuodenvaihteessa 
seuraavalle vuodelle.

– HUOM! Tämä toiminto muuttuu vuodenvaihteessa

● Tähän asti klikattu jatkavat - nyt klikataan ei jatkavat



 

 

Adminien kaksinkertainen  
kirjautuminen

● Käyttäjätunnus ja salasana normaalisti.
– Email jne...

● DanceCore jää odottamaan vahvistusta puhelimesta.

● Puhelimeen asennetaan uusi sovellus (appi)
– Joko Play-kaupasta tai App-storesta

● Sovelluksella oma salasana, joka syötetään 
kirjautumisen vahvistamiseksi.

● Käyttäjätunnus on ennakolta ”sidottu” puh.nroon.

●



 

 

Nice to know sivu
● Kaikesta tekemisestä jää jälki

● Hetuja ei pysty näkemään kuin tietokannan 
ylläpitäjä. Vain yksi henkilö.

● Tulokset luetaan ylläpidon toimesta 
DanceCoreen. 



 

 

●   Kysymyksiä ??
● Ilmoittautuminen väärään sarjaan.

– Keväällä asia oli näin, nyt on kisoihin tullut sarjoja joihin pitää pystyä 
ilmoittautumaan ikäänkuin väärään sarjaan. Seurataan mitä päätöksiä 
sarjojen suhteen tehdään.

● Alaikäisen lisääminen:

– Ensin perustiedot Excelillä ilman huoltaja-tietoa. 

– Huoltaja rekisteröityy huoltajana tai jos on jokäyttäjänä - ottaa 
huollettavakseen.

● Kilpailunjohtaja ei näe ilmoittautuneita.

– Ilmoittauneet näytetään kaikille OnLine.

● Tulokset kisapäivänä. 

– Tämä on edelleen se toive, että saataisiin tulokset suoraan 
tulospalvelusta DanceCoreen, mutta edelleen on niin monta 
korjattavaa kohtaa ettei voida toteuttaa.

– Tärkein asia on, tulospalvelu ei saisi muuttaa kirjoitusasua.

● Tämä koskee nykypäivänä lähinnä jäli-ilmoittautuneita.
● Ohjeistetaan edelleen kilpailunjohtajia ja tulospalveluihmisiä.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13

