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VERKKOTIETOPALVELUA KOSKEVA TILANNETIEDOTE
1. KILPAILUKIERROSTEN HCP-MUUTOSTE SIIRTYMINEN NEXGOLFIN JA
GOLFBOXIN VÄLILLÄ
Golfkilpailujen tulosten perusteella lasketut HCP-muutokset siirtyvät nyt SGL:n
Verkkotietopalvelun kautta automaattisesti järjestelmästä toiseen myös silloin, kun
kilpailun järjestäjä käyttää eri seurapalvelujärjestelmää kuin jäsenen kotiseura (Esim.
kilpailun järjestäjä Nordcenter (Golfbox), jäsenen tasoitusta ylläpitävä kotiseura Kurk
Golf (Nexgolf).
Tiedotattehan tästä uudesta toiminnallisuudesta jäseniänne. Pyytäkää jäseniänne
olemaan yhteydessä kotiseuransa toimistoon, mikäli havaitsevat epäselvyyksiä
muuttuneissa tasoituksissa, tai mikäli tasoitus ei ole kilpailun jälkeen muuttunut.
Kertokaa myös, että harjoituskierroksina pelattujen tasoituskierrosten tulokset tulee
edelleen ilmoittaa itse kotiseuralle, mikäli harjoituskierros on pelattu kentällä, joka
käyttää eri seurapalvelujärjestelmää.
Seurat voivat epäselvissä tilanteissa olla yhteydessä oman järjestelmätoimittajansa
helpdeskiin, joka sitten selvittelee epäselvyydet ja hoitaa tarvittavat korjaustoimet
Verkkotietopalvelun ylläpitäjän kanssa.

2. VERKKOTIETOPALVELUSSA SAATAVILLA UUSI RAPORTTI SEURAN
JÄSENMÄÄRÄN TARKISTAMISTA VARTEN
Seuran tunnuksilla voi Verkkotietopalvelusta ajaa x/l-muotoisen raportin seuran
jäsenistä ja heidän perustiedoistaan (”kerää jäsentiedot” –palkki oikeassa
yläkulmassa).
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Raportin avulla voitte verrata Verkkotietopalvelun jäsentietoja virallisen
jäsenrekisterinne tietoihin.
Verkkotietopalveluun tulee siirtää ainoastaan virallisen jäsenrekisterin mukaiset
tiedot, eli siis ne henkilöjäsenet, jotka ovat sääntöjenne mukaan seuranne jäseniä.
Mikäli havaitsette poikkeavuuksia Verkkotietopalvelun ja virallisen jäsenrekisterinne
tietojen välillä, pyydämme korjaamaan poikkeamat pikaisesti. Jäsentiedot siirtyvät
Verkkotietopalveluun täsmälleen sellaisina, kuin ne on rekisteröity
seurajärjestelmässä ylläpitämäänne jäsenrekisteriin, joten korjaukset on tehtävä
jäsenrekisteriin. Ongelmatilanteissa olkaa yhteydessä oman järjestelmätoimittajanne
helpdeskiin, joka sitten tarpeen mukaan selvittää ongelmat Verkkotietopalvelun
ylläpitäjän kanssa.
Verkkotietopalvelun kerää jäsentiedot –raportille on myös tehty uusi välilehti, josta
näette seuranne jäsenmäärät (Miehet – Naiset – Pojat – Tytöt). Tämä jäsenmäärä
per 31.8.2016 toimii pohjana Suomen Golfliiton jäsenmaksulaskutukselle.
Tarkistakaa siis hyvissä ajoin ennen ao. päivämäärää, että jäsentietonne näkyvät
oikein Verkkotietopalvelussa.

3. JÄSENELLÄ USEAMPI KUIN YKSI KOTISEURA TAI EI KOTISEURAA OLLENKAAN
Jokaisella suomalaisessa seurassa jäsenenä olevalla henkilöllä voi olla ainoastaan
yksi kotiseura, jonka tehtävänä on mm. ylläpitää jäsenen tasoitustietoja.
Tällä hetkellä Verkkotietopalveluun on kuitenkin siirtynyt satoja jäsenyystietoja,
joissa sellaisella henkilöllä, joko on jäsen useammassa kuin yhdessä seurassa, on
myös useampi kotiseura.
Vastaavasti Verkkotietopalvelusta löytyy edelleen henkilöitä, joille ei ole ollenkaan
merkitty kotiseuraa.
Olemme lähiaikoina lähettämässä massapostituksena sähköpostia sekä yllä olevassa
tilanteessa oleville jäsenille että niille seuroille, joihin heidät on merkitty jäseniksi.
Sähköpostiosoitteet otamme Verkkotietopalvelun jäsentiedoista ja seurojen
Verkkotietopalveluun antamista toimistojen sähköpostitiedoista.
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Vaikka omien jäsentietojen oikeellisuudesta vastaa viime kädessä kukin jäsen itse,
pyydämme myös seuroja olemaan aktiivisia ao. tilanteen korjaamisessa ja olemaan
yhteydessä niihin seuransa jäseniin, jotka löytyvät seuran saamalta raportilta.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Suomen Golfliitossa: Mika Wikström (mika.wikstrom@golf.fi)
Ambientiassa (Verkkotietopalvelun ylläpitäjä): golfvtp@ambientia.fi
Nexgolfissa ja Golfboxissa: ao. järjestelmätoimittajien helpdeskit.

JAKELU Golfseurojen toimistot ja toiminnanjohtajat
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FINLANDS GOLFFÖRBUND
MEDDELANDE SOM RÖR INFORMATIONSTJÄNSTEN PÅ INTERNET
1. ÖVERFÖRANDET AV TÄVLINGSRUNDORNAS HCP-ÄNDRINGAR MELLAN NEXGOLF OCH
GOLFBOX
De HCP-ändringar som beräknas utifrån golftävlingarnas resultat överförs automatiskt via FGF:s
Informationstjänst på internet från ett system till ett annat även då tävlingsarrangören använder ett
annat system för föreningstjänster än medlemmens hemmaförening (Till exempel golfarrangör
Nordcenter (Golfbox), hemmaförening som upprätthåller medlemmens handicap Kurk Golf (Nexgolf). )
Meddela era medlemmar om denna nya funktion. Be era medlemmar kontakta hemmaföreningens
kansli om de lägger märke till oklarheter vad gäller de ändrade handicapen eller om handicapet inte har
ändrats efter tävlingen. Informera era medlemmar också, att spelaren skall fortfarande själv meddela åt
sin hemklubb resultat av övningsrundor, som spelats på en bana, som använder en annan system än
hemklubben.”
Vid oklara situationer kan föreningarna kontakta den egna systemleverantörens helpdesk som sedan
utreder oklarheterna och utför nödvändiga korrigeringar tillsammans med administratören för
Informationstjänsten på internet.

2. I INFORMATIONSTJÄNSTEN FINNS EN NY RAPPORT FÖR KONTROLL AV ANTALET
MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Med föreningens lösenord kan man köra en rapport i x/l-format i Informationstjänsten på internet om
föreningens medlemmar och basuppgifterna om dem (balken 'samla medlemsuppgifter' uppe till
höger).
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Med hjälp av rapporten kan ni jämföra medlemsuppgifterna i Informationstjänsten på internet med
uppgifterna i ert officiella medlemsregister.
Endast uppgifterna i det officiella medlemsregistret ska överföras till Informationstjänsten på internet,
det vill säga de personmedlemmar som i enlighet med era regler är medlemmar i er förening. Om ni
lägger märke till avvikelser mellan uppgifterna i Informationstjänsten på internet och i ert officiella
medlemsregister ber vi er korrigera uppgifterna så snabbt som möjligt. Medlemsuppgifterna överförs
till Informationstjänsten på internet exakt så som de har registrerats i det medlemsregister ni
upprätthåller i föreningssystemet och därför ska korrigeringarna göras i medlemsregistret. I
problemsituationer ska ni kontakta er egen systemleverantörs helpdesk som sedan efter behov utreder
problemen med administratören för Informationstjänsten på internet.
I rapporten för Informationstjänsten på internet insamlar medlemsuppgifter finns ny en ny flik där ni
kan se antalet medlemmar i er förening (Herrar – Damer – Pojkar – Flickor). Detta medlemsantal per
31.8.2016 fungerar som grund för faktureringen av Finlands Golfförbunds medlemsavgifter. Kontrollera
därför i god tid före angivet datum att era medlemsuppgifter i Informationstjänsten på internet är
korrekta.

3. MEDLEMMEN HAR FLERA ÄN EN HEMMAFÖRENING ELLER INGEN HEMMAFÖRENING
En person som är medlem i en finsk golfklubb, kan endast ha en hemmaklubb, vars uppgift är bl.a. att
upprätthålla medlemmens handicapuppgifter.
För närvarande har dock hundratals medlemsuppgifter överförts till Informationstjänsten på internet,
där personer som är medlemmar i flera föreningar även har flera hemmaföreningar.
På motsvarande sätt finns det även personer i Informationstjänsten på internet som inte har en
angiven hemmaförening.
Vi kommer inom den närmaste framtiden att skicka e-post som masspostning till såväl de medlemmar
som befinner sig i ovan nämnda situation som till de föreningar i vilka de har antecknats som
medlemmar. E-postadresserna får vi från medlemsuppgifterna i Informationstjänsten på internet och
från de uppgifter om e-postadresser som kanslierna har meddelat Informationstjänsten på internet.
Även om varje medlem i sista hand ansvarar för de egna medlemsuppgifternas riktighet ber vi även
föreningarna vara aktiva och korrigera situationen i fråga och att kontakta de föreningsmedlemmar
som finns i den rapport föreningen har fått.
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MER INFORMATION:
Finlands Golfförbund: Mika Wikström (mika.wikstrom@golf.fi
Ambientia (Administratör för Informationstjänsten på internet): golfvtp@ambientia.fi
Nexgolf och Golfbox: systemleverantörernas helpdesk.
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