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Suomen Nyrkkeilyliiton
ohje
Lisenssien ostaminen nipussa
Nyrkkeilyliiton jäsenseurojen seurakäyttäjät voivat ostaa seuransa jäsenille lisenssejä nipussa.
Seurakäyttäjätunnukset saa lähettämällä Nyrkkeilyliitolle sähköposti (info@finbox.fi),
jossa kerrotaan kenelle seurakäyttäjätunnukset halutaan.

Ohje:
1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja kirjaudu seurakäyttäjänä sisään Suomisporttiin.
2. Klikkaa sivun ylälaidasta Osta lisenssejä liikkujille.
3. Valitse laji, johon olet hankkimassa lisenssejä seuran liikkujille.
4. Valitse mitä lisenssiä olet liikkujille hankkimassa. Samaan nippuun voi koota VAIN saman
lisenssin ja vakuutuksen liikkujia!
5. Valitse kaikille nipun liikkujille vakuutusturva tai jätä vakuutus valitsematta. Yhteen nippuun voit
koota liikkujat, joilla on SAMAT valinnat lisenssin ja vakuutuksen suhteen.
6. Lisää Suomisportiin rekisteröitynyt liikkuja nippuun.
7. Mikäli liikkuja ei ole vielä rekisteröitynyt Suomisportiin, hänet lisätään seurakäyttäjän toimesta.
8. Kun liikkujat on valittu nippuun, voi seurakäyttäjä joko maksaa laskun verkkomaksuna omilla
(henkilökohtaisilla) tiedoillaan, seuran tiedoilla (seuran verkkopankkisovelluksella) tai lisätä nippu
laskun seuran ostoskoriin, josta esim. rahastonhoitaja voi sen käydä maksamassa.
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Seuran harrastajien tuominen Suomisportiin
Kaikilla Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseurojen harrastajilla tulee olla Suomisport-profiili.
Tiedot tarvitse viedä Suomisportiin vain kerran.
Tarvittavat tiedot ovat nimi, henkilötunnus, kansallisuus, puhelinnumero, sähköposti ja osoite.

Jos seura ostaa harrastajilleen lisenssit,
niin harrastajien tietojen tuomiseen Suomisportiin on kolme eri tapaa:
1. Jokainen harrastaja käy itse rekisteröitymässä Suomisportiin ostamatta lisenssiä, näin
seuran ei tarvitse kerätä esimerkiksi henkilötunnuksia harrastajilta.
2. Seura kerää kaikkien harrastajien tiedot ja luo jokaiselle harrastajalle Suomisport-profiilin
yksi kerrallaan.
3. Seura kerää kaikkien harrastajien tiedot ja luo jokaiselle harrastajalle Suomisport-profiilit
kerralla käyttämällä Suomisportin excel-pohjaa.

Ohje excel-tuontiin:
1. Lataa Suomisportiin sopiva excel-tuontipohja.
2. Avaa excel ja tuo exceliin sarakkeiden mukaiset tiedot. Tallenna excel tietokoneellesi.
3. Kun tiedot on täytetty excel-pohjaan, vie excelin tiedot Suomisportiin.
4. Mikäli kaikki tiedot ovat kohdallaan, excel-vienti onnistuu ja voit jatkaa maksamaan.
Voit myös jättää nipun odottamaan seuran ostoskoriin ja tehdä lisää nippuja.
5. Mikäli excel-tiedostossa on jokin virhe, Suomisport antaa raportin siitä, millä
rivillä/riveillä virhe on. Mikäli virheitä löytyy, mikään tieto ei ole siirtynyt Suomisportiin
vaan virhe pitää korjata, tallentaa ja koko nippu pitää vielä uudelleen Suomisportiin.

Suomen Nyrkkeilyliiton toimisto antaa Suomisport-tukea: info@finbox.fi.

