SUJUVAMPAA SPORTTIARKEA

Palvelun esittely kesä 2021
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ESITYKSEN SISÄLTÖ
1. Mikä Suomisport?
Video palvelusta: https://www.youtube.com/watch?v=FDdjT5TObK4&t=46s
2. Mitä ominaisuuksia ja etuja seuroille?
3. Mitä palvelu maksaa?
4. Kuinka mukaan?
5. Lisätiedot ja tulevat webinaarit
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550 000
Suomisport on koko liikunta- ja
urheiluyhteisön yhteinen digitaalinen
palvelu, joka helpottaa liikkujien, seurojen
ja liittojen arkea.
Palvelun kautta voit liikkujana hankkia ja
maksaa kilpailulisenssejä, vakuutuksia sekä
seurojen jäsenmaksuja. Tapahtuma-, ryhmäja joukkueilmoittautumiset hoituvat myös.
Palvelun avulla urheiluyhteisö voi
tulevaisuudessa vastata kysymykseen
”Miten suomalaiset liikkuivat tänään?”

käyttäjää

1600 +
seuraa

90

130

lajiliittoa eri lajia

550 000
käyttäjää

Suomisport Seurapalvelun
toiminnallisuuksilla pyörität seurasi
jäsenyyksiä, tapahtumia ja ryhmiä sekä
kehität toimintaa.
Palvelu toimii puhelimessasi; niin liikkujien
kuin seuran toimihenkilöiden arki on aina
taskussa.
Palvelun avulla seurasi pystyy vastaamaan
kysymykseen:
”Miten seurassasi liikuttiin tänään?”

1600 +
seuraa

90

130

lajiliittoa eri lajia
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BIG DATA
REAALIAIKAINEN TIETO
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT
RAPORTIT
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KANAVA SITOUTTAMINEN
APPI = ARKI KENTÄN LAIDALLA
SAMALTA LUUKULTA, LAJIRAJOJEN YLI
PALVELUJEN MARKKINOINTI
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HELPPOUS
NYKYAIKAISUUS
MAKSUT + NOPEA RAHANKIERTO + AJANSÄÄSTÖ
MOBIILIMAKSAMINEN

1

GDPR MYDATA
YHDISTYSLAKI + LÄPINÄKYVYYS + HYVÄ HALLINTO
AVOIMET RAJAPINNAT
OLYMPIAKOMITEA
LAJILIITOT
SEURAT
VINCIT OYJ

PERUSTEITA

24.5.2021
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OMINAISUUDET JA EDUT SEUROILLE
#1

Jäsenhallinta

EROON EXCELEISTÄ
TURVALLISESTI
Yhdistyslain mukainen jäsenhallinta
Tietosuojalain toteutuminen (GDPR)
Tietoturvatestattu palvelu

#4

#2

#3

Maksut

Appi

NOPEA RAHAN KIERTO

ARKI KENTÄN LAIDALTA

Osallistumis-, kausi- ja jäsenmaksut suoraan
seuralle
Ei laskutusta tai karhuamista – ajansäästö!
Reaaliaikainen talouden seuranta

Kaikki seuran palvelut helposti
mobiiliapplikaatiossa
Ryhmien hallinta
Paikallaolomerkinnät seuran ja liikkujan
toimesta

Markkinointi

TAPAHTUMIEN
MARKKINOINTI JA MYYNTI
Monipuoliset tapahtumahallinnon työkalut
Kaikki tapahtumat yhdessä paikassa: kokoukset,
koulutukset, leirit, muut ilmoittautumiset ja
niiden maksut

#5

Data

FAKTAT TIEDOSSA
Raportointi
Reaaliaikainen data toiminnasta

24.5.2021
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#1

EROON EXCELEISTÄ
TURVALLISESTI
JÄSENHALLINTA

Tietosuojalain mukainen henkilötietosuoja toteutuu (GDPR) –
jokainen liikkuja vastaa omista ja huollettaviensa tiedoista.
Yhdistyslain mukainen jäseneksi hyväksymisprosessi.
SEURAN JÄSENHALLINTA
• Kutsuminen, hyväksyminen ja jäsenmaksun suorittaminen
• Mahdollisuus useisiin jäsenluokkiin
• Jäsenluettelo aina ajantasalla!
• Maksujen seuranta reaaliajassa
• Tiedotteet jäsenille
• Raportit ja sähköinen kirjanpito
Jäsenhallinta
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NOPEA RAHAN KIERTO
MAKSUT
Liikkuja maksaa tapahtuma-, kausi-, osallistumis-, ja jäsenmaksut
suoraan seuralle valitsemallaan maksutavalla.
SEURAN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN MYYNTI
• jäsenyydet
• tapahtumat
• ryhmien kausimaksut
• leirit
• koulutukset…
• Nopea ja automatisoitu rahankierto seuralle, ei tarvetta laskutukselle
TALOUSHALLINTO
• Sähköinen taloushallinto ja integraatiot (Netvisor, Procountor tulossa)
• Yhden tilin malli (kustannuspaikkamalli)
• Reaaliaikainen seurata
Maksut
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ARKI KENTÄN LAIDALTA
PALVELUT MOBIILISSA
Omat tiedot ajan tasalla
sporttitilillä

Treenit, tapahtumat ja
osallistumismerkinnät
kalenterissa

Ryhmien ajankohtaiset
asiat viesteissä

Lataa ilmainen Suomisport-mobiili!

Avoimet ja maksetut
maksut nähtävillä

24.5.2021
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TAPAHTUMIEN MARKKINOINTI
HELPPO HALLINTA
Markkinoi ja hallitse kaikki seuran tapahtumat samassa paikassa.

MAKSULLISET JA MAKSUTTOMAT
TAPAHTUMAT
•
•
•
•
•

Liikunta- ja urheilutapahtumat
Jäsentapahtumat
Koulutukset
Kokoukset
Yleisötapahtumat

OSALLISTUJIEN TIEDOT
•
•
•
•

Ilmoittautumisten kerääminen
Maksujen kerääminen ilmoittautumisten
yhteydessä tai myöhemmin haluttuna
ajankohtana
Reaaliaikainen maksutilanteen seuranta
Lupien ja lisätietojen kysyminen

KOHDENTAMINEN JA RAJAAMINEN
•
•
•

Osallistujamäärä
Ikä
Sukupuoli

MARKKINOINTIKANAVA
•
•

Kaikki seuran tapahtumat yhdelle
nettisivulle koottuna
Valtakunnallinen Suomisporttapahtumahaku

MERIITTIEN MYÖNTÄMINEN
OSALLISTUMISEN PERUSTEELLA
•

Esimerkiksi koulutukset
Markkinointi 10

#5

FAKTAT TIEDOSSA
DATAA TOIMINNASTA

•

Seurasi tiedot yhdessä paikassa
(jäsenet, ryhmät, osallistumiset,
tapahtumailmoittautuneet,
lisenssiurheilijat*)

•

Johda seuraasi reaaliaikaisen
faktatiedon pohjalta

•

Hyödynnä data suoraan
tukihakemuksissa

•

Seuraa toimintojen kehittymistä

*Suomisportissa myydään 90 eri lajin
kilpailulisenssit.

Data
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MITÄ PALVELU MAKSAA?
SEURAPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ON SEURALLE
TÄYSIN RISKITÖN VALINTA
•
•

Ei kiinteitä kuluja: ei kuukausi-, vuosi- tai käyttöönottomaksuja
Ei määräaikaisia sopimuksia

PALVELUMAKSUN MAKSAA LIIKKUJA
•

•
•

Seurapalvelun kehitys ja ylläpito kustannetaan liikkujan/jäsenen
maksamalla palvelumaksulla maksun yhteydessä̈
Palvelumaksu on keskimäärin 1,32€/maksutapahtuma
• maksu sisältää 0,97 € ylläpitomaksua ja keskimäärin 0,35€
maksutapamaksua (Svea Paymentsin hinnaston mukaisesti)
Seuran tulee hinnoittelussa sisällyttää liikkujan palvelumaksu
tuotteen hintaan. Esimerkiksi Jäsenmaksu 48e + palvelumaksu 1,32€ =
49,32€. Ja seura kerää jäsenmaksuna pyöristettynä esim. 50€.

keskimäärin
1,32 € /
maksutapahtuma/
liikkuja
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MAKSUT
SUOMISPORT SÄÄSTÄÄ KUSTANNUKSIA
LASKUTUS VS. DIGITALINEN MAKSAMINEN:
•

•

Olympiakomitean taloudenasiantuntijat ovat laskeneet, että yhden laskun kulu
töineen ja käsittelyineen on vähintään 2 EUR / lasku, sis.:
- pankkipalvelumaksu
- taloushallinnon palvelun maksut
- perintäkulut
- laskun toimitus, jos vielä postitse, kulu yhä suurempi
(Vapaaehtoisten) Ajansäästö

TRANSAKTIOMAKSULLA SAAT:
•
•
•
•
•
•

Kaikki Suomisport toiminnallisuudet
Suomisport-asiakaspalvelu
Monipuoliset maksutavat – asiakkaan etu!
Palvelun kehitys ja muu ylläpito
Ajansäästö kun maksut tulevat suoraan seuran tilille, muistuttelu vähenee
Arvo: 0,97 EUR yhteiseen hyvään vs. yksityisen laskutus palvelun omistajien
taskuun?
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KUINKA MUKAAN?
3 ASKELTA
Palvelun käyttö voi alkaa!

Sopimusta varten pääkäyttäjä
tarvitsee: seuran
nimenkirjoittajien nimet, hetut
ja sähköpostiosoitteet.
Svea Payments pyytää
yhdistysrekisteriotteen ja
pöytäkirjaotteen, josta käy ilmi
nimenkirjoittajat ja hallituksen
jäsenet.
Nimenkirjoittajat saavat
sähköpostiinsa linkin
sopimuksen allekirjoittamista
varten. Pääkäyttäjä saa viestin,
kun sopimus on allekirjoitettu.

Kertokaa palvelusta muille
seuran toimihenkilöille,
jäsenille ja liikkujille.

Vastuuhenkilöt päättävät
mitkä toiminnot seura ottaa
käyttöönsä.

Valmistele ja viesti

suomisport@olympiakomitea.fi

Suomisportin sisällä pääkäyttäjä
klikkaa aktivoimaan
maksupalvelusopimuksen.

ASKEL 3:

Jos käyttöoikeuksia tai seuraa
ei vielä ole palvelussa,
yhteys asiakaspalveluun:

Tee maksupalvelusopimus*

Sopimuksen ja ehtojen
hyväksyminen.

1-7 pv

ASKEL 2:

Hyväksy asiakirjat

ASKEL 1:

Seuran pääkäyttäjä ottaa
palvelun käyttöön
kirjautumalla Suomisportiin
1-3 h organisaatiokäyttäjänä.

Appi lataukseen!

*Maksupalvelu on osa Suomisportia, joten ilmainen
Maksupalvelusopimus on tehtävä ennen kuin seurasi
pääsee käyttämään palvelua.
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WEBINAARIT JA ETÄESITTELY
TULEVAT WEBINAARIT:

Yleisesittely seuran toimintojen
digitalisoimisesta ja Suomisport
Seurapalvelusta.
Kohderyhmä: toiminnanjohtajat ja
muut digihenkiset seura-aktiivit.

Jäsentenhallinnan ja maksuliikenteen
hoitaminen Suomisportissa.
Kohderyhmä: toiminnanjohtajat ja
seuran taloudenhoitajat.

Tapahtumahallinnan ja – markkinoinnin
sekä ryhmien hallinnan
toiminnallisuuksien esittely.
Kohderyhmä: toiminnanjohtajat,
valmentajat, muut seuran
toimihenkilöt.

Tästä linkistä näet kaikki tulevat webinaarimme.

VARAA AIKA ETÄESITTELYYN:
Tästä linkistä voit varata ajan henkilökohtaiseen palvelun etäesittelyyn.

