  
Sähköinen jäsenkortti
Suomen Cheerleadingliitto ry (SCL) siirtyy vuoden 2014 alusta käyttämään mobiilisovellusta (vaihtoehtona
pdf-tiedosto) jäsenkorttina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uudessa järjestelmässä kaikista ostetuista
lisensseistä ja harrastevakuutuksesta, tulee ilmoitettuun puhelimeen mobiilikortti, joka toimii harrastajan
SCL:n jäsenkorttina. Harrastaja voi myös vaihtoehtoisesti tilata jäsenkorttinsa pdf-tiedostona sähköpostiinsa.
Lisenssin oston yhteydessä harrastaja voi tilata vain yhdenmuotoisen jäsenkortin, ei siis mobiilikorttia ja
pdf-tiedostoa samaan aikaan. Mikäli harrastaja haluaa sekä mobiilikortin, että pdf-tiedostona olevan
jäsenkortin, tulee olla yhteydessä SCL:n toimistoon.
Itse lisenssin osto toimii samaan tapaan kuin aikaisemmin. SCL:n www-sivuilta osoitteesta
http://www.scl.fi/?page_id=128 löytyy ohjeet lisenssien ostoon. Jäsenkortti valitaan lisenssin oston
välilehdeltä "3. hyväksyminen". Tarkista huolella, että kirjaamasi puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat
oikein, koska saat ostovahvistuksen lisenssin ostosta sähköpostiisi sekä mobiilikortin puhelimeesi lisenssin
oston yhteydessä ilmoitettuun puhelinnumeroon. Mikäli jäsenkortin ostavan harrastajan puhelimessa ei ole
internetiä, eikä korttia voida tilata puhelimeen, jossa internet toimii, ole hyvä ja valitse silloin kortin
toimitustavaksi pdf-tiedosto sähköpostiisi. Internet-yhteyttä tarvitsee ainoastaan sillä hetkellä kun kortti
ladataan puhelimeen. Muutoin kortti toimii ilman internet-yhteyttä, lukuunottamatta "linkit"-välilehteä.
Linkit-välilehdeltä löytyy mobiilisivut ja SCL:n www-sivut. Kun painikkeita painaa, puhelin avaa internetyhteyden.
Huomioittehan, että yhdessä puhelimessa voi olla vain yksi mobiilikortti. Esimerkiksi jos vanhempi haluaa
tilata lapsensa jäsenkortin omaan puhelimeensa, vanhemmalle ei voi olla omassa puhelimessaan vaikkapa
voimassaolevaa SCL:n valmentajalisenssiä.
Mikäli jäsenkortti häviää vuoden aikana, ota yhteyttä SCL:n toimistoon. Toimistolta tilataan harrastajalle
uusi kortti. Yhdelle harrastajalle voidaan tilata vuoden aikana veloituksetta yksi uusi kortti korvaamaan
hävinnyttä korttia. Tämän jälkeen jokaisesta uudesta mobiilikortista veloitetaan seitsemän euron (7¼ PDNVX
Mikäli harrastajalle halutaan tilata hävinneen kortin tilalle sekä mobiilikortti että pdf-versio, veloitetaan
WlOO|LQNDKGHNVDQHXURQ ¼ PDNVX
Seurasiirtojen ja lisenssikorotusten yhteydessä uusi kortti on aina veloitukseton.
Muistattehan, että harrastajalla tulee olla kilpailutoimintaan oikeuttava lisenssi joko mobiilisovelluksena tai
pdf-versiona, kun harrastaja tulee kilpailuihin.
Kaikissa kysymyksissä mobiilikorttiin ja lisenssin ostoon liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä oman seurasi
nimettyyn lisenssivastaavaan. Mikäli et tiedä oman seurasi lisenssivastaavaa, voit tarkistaa yhteystiedot
täältä:
http://www.scl.fi/wp-content/uploads/2013/02/Lisenssivastaavat_2013_SCL.pdf

Lisätietoja mobiilisesta jäsenkortista ajalla 2.1.-17.1.2014:
Heidi Heiskanen, heidi.heiskanen@scl.fi, 045-2095 499
20.1.2014 eteenpäin:
Essi Laurokoski, office@scl.fi, 0440-750 017
Alta löydät peruslisätietoa kortista, sen toimivuudesta ja ominaisuuksista.
Tuetut puhelimet ja kortin käytön edellytykset
SCL:n jäsenkortti toimii seuraavissa puhelimissa:
x
x
x
x
x

Kaikki Anrdroid-puhelimet joiden käyttöjärjestelmän versio on 1.6 tai uudempi
Kaikki iPhone-puhelimet
Kaikki Java 2 ME:tä tukevat puhelimet
Kaikki Windows puhelimet
Kaikki MeeGo puhelimet

SCL:n jäsenkortti ei toimi vielä seuraavissa puhelinmalleissa:
x
x

Nokia N900 ja muut Maemo puhelimet - poikkeuksena Nokian muista malleista nämä eivät tue Javaa
Nokian uutuudet - joissain Nokian uutuuksissa ilmenee usein ohjelmistovirheitä, jotka voivat
vaikuttaa kortin toimintaan. Yleensä kortti toimii käyttöjärjestelmän päivityksen jälkeen.

Kortti toimii, kun puhelimessa on värinäyttö ja toimiva Internet-yhteys joko matkapuhelinverkon tai
langattoman lähiverkon kautta. Internet-yhteyttä tarvitaan vain kun kortti ladataan ensimmäistä kertaa
puhelimeen.
Kortin lataus
Kun lisenssimaksusi on rekisteröinyt sporttirekisteriin, saat matkapuhelimeesi henkilökohtaisen latauslinkin
sisältävän tekstiviestin. Linkkiä käytetään suoraan matkapuhelimesta eikä se toimi tietokoneen Internetselaimessa. Saatuasi tekstiviestin lataa kortti valitsemalla viestissä oleva linkki. Puhelinmallista riippuen
kortti ladataan ja asennetaan hieman eri tavoin.
Huomioithan, että lisenssi ei rekisteröidy sporttirekisteriin heti kun se on maksettu, vaan yleensä noin 2-3
pankkipäivän viiveellä. Useat urheiluliitot avaavat lisenssikauden tammikuun alussa, joten palvelussa voi
olla ylimääräistä ruuhkaa tammikuussa, jolloin saatat joutua odottamaan mobiilikorttiasi hiukan pidempään.
Kortin käyttö
Kortin avaaminen eri puhelinmalleissa:
iPhone-puhelimet
Etsi korttisi kuvake koti-valikosta ja paina sormella kuvaketta.
Android-puhelimet
Avaa puhelimesi sovellusvalikko, etsi korttisi kuvake ja valitse kuvake. Useimmissa puhelimissa
sovellusvalikolle on oma nappi tai sovellusvalikko avataan vetämällä se auki näytön ylä- tai alareunasta.

Windows-puhelimet
Etsi korttisi kuvake aloitusnäytöltä jos olet sen siihen kiinnittänyt (pin to start) tai sovellusvalikosta ja paina
sormella kuvaketta.
MeeGo-puhelimet
Etsi korttisi kuvake sovellusvalikosta ja kosketa sitä.
Muut puhelimet
6LLUU\ NDQVLRRQ MRKRQ ROHW WDOOHQWDQXW NRUWLQ <OHLVLPPLVVl SXKHOLPLVVD NRUWWL O|\W\\ ´6RYHOOXNVHW´ WDL
´3HOLW´NDQVLRVWD
Valitse kortiQ LNRQL SXKHOLPHQ NDQVLRVVD MD DNWLYRL NRUWWL SXKHOLPHQ YDOLNRVWD O|\W\YlOOl ´$YDD´ WDL
vastaava) komennolla. Joskus on tarpeen myös puhelimen uudelleen käynnistäminen. Jos kortti jää jostain
V\\VWl³MXPLLQ´Nl\QQLVWlSXKHOLPHVLXXGHVWDDQ
Kääntyvänäyttöisissä puhelimissa (esim. Nokia ja Samsung) kortti toimii parhaiten kun näyttö on
pystyasennossa.
Kortin toiminnot
SCL:n jäsenkortissa on seuraavat toiminnot:
x
x
x
x
x

Etusivu missä on lisenssityyppi, nimi, syntymäaika, seura ja sportti-id.
2D-koodi eli koodinlukijalla luettavissa oleva kortin numero
Lisätietosivu missä on lisätietoa lisenssistä ja toinen lisenssityyppi, mikäli henkilöllä on kaksi
lisenssiä
Mobiilisivusto eli Internetissä oleva matkapuhelimella käytettävä sivusto. Palvelun käyttö edellyttää
puhelimesta Internet-yhteyttä.
Soittolinkit SCL:n toimistoon ja Pohjolaan

Lähde: Intellipocket Wiki
http://www.intellipocket.com/wiki/

  

