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UUSI LISENSSI- JA VAKUUTUSKAUSI 
 

1. Kirjaudu palveluun liittokäyttäjänä 
2. Luo aluksi uusi lisenssikausi klikkaamalla etusivulla Muokkaa liiton tietoja. 

 

 
 

Klikkaa Luo uusi lisenssikausi  
 
 

 
 

 

UUDEN LISENSSI- JA VAKUUTUSKAUDEN LUONTI JA UUSIEN JÄSENYYKSIEN 
LISÄÄMINEN 
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3. Seuraavaksi luo vakuutukset 

 
4. Klikkaa ylänavigaatiosta Vakuutukset, valitse oikea lisenssikausi ja klikkaa Luo uusi vakuutus 

 

 
 
→ Täytä vakuutusten tiedot → Vakuutuksissa lisenssilaji ja vakuutusnumerokohtiin laita 000, 
Olympiakomitean pääkäyttäjä lisää nämä tiedot vakuutusyhtiön (ainoastaan Pohjola vakuutuksen 
vakuutuksissa) ilmoituksen pohjalta. 
 
Huomaathan, että lyhytaikaisissa vakuutuksissa (TryOut, viikkovakuutus jne.) Määritellään 
vakuutuksen olevan voimassa osan lisenssikaudesta, merkataan voimassaolopäivien aika ja saako 
liikkuja itse valita voimaantulopäivän, vai onko ajankohta kiinteä.  
Lyhytaikaisia vakuutuksia ei voi korottaa muihin vakuutuksiin. 
Näitä vakuutuksia ei myöskään siirretä Pohjola vakuutukselle, vaan niiden myyntimäärät tulee 
ilmoittaa Pohjolalle kauden päätyttyä. 
 
Kun kaikki vakuutukset on luotu, luo uuden kauden lisenssit. 
Klikkaa navigaatiossa Lisenssit 
Täytä lisenssien tiedot → kytke lisenssiin sopiva vakuutus lisenssikohtaisesti 
 
Mikäli lisenssejä / vakuutuksia voidaan korottaa, lisätään vakuutusten ja lisenssien tietoihin 
Hintayhdistelmäsäännöt. Valitse lisenssi / vakuutus johon voidaan korotus tehdä → klikkaa  
Lisää hintayhdistelmäsääntö →Valitse valikosta lisenssi / vakuutus jonka voi korottaa ja anna sille 
hinta (vakuutusten osalta aina vakuutusten välinen erotus, lisenssin osalta liitto voi lisätä 
summaan esim. korotusmaksun) 
Kun olet luonut lisenssin → klikkaa julkaise hyväksyttäväksi. Mikäli haluat, voit pyytää 
Olympiakomitean pääkäyttäjää vielä tarkistamaan tiedot ennen lisenssien julkaisua, jos 
tarkistamiselle ei ole tarvetta, siinä tapauksessa klikkaa lisenssien tiedoista vielä hyväksy ja 
julkaise. 
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1. Kirjaudu palveluun liittokäyttäjänä 
 

2. Valitse sivun ylälaidasta Jäsenyydet 
 

3. Klikkaa Luo uusi jäsenyystyyppi 
 

 
 
4. Täytä jäsenyyden tiedot

JÄSENTUOTTEIDEN LUOMINEN  
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HUOM! Jäsenyystuotteet tulee luoda aina uudestaan jäsenyyskauden vaihtuessa, jotta raportointi 
ja edellisen kauden liikkujien jäsenyydet ei mene sekaisin.  
 


