YHTEISESITYKSEN LIITE
Agoras-järjestelmän toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA AGORAS-järjestelmälle 2018• Erillinen taho tarkistaa, olisiko ohjelman edellisellä versiolla edellytyksiä toimia nykyisten
sääntöjen ja kokoluokkien puitteissa GDPR huomioiden. Mikäli näin ei ole, otetaan KITU
2.0:n lähdekoodi omaan ylläpitoon. Ylläpidon aikana korjataan pahimmat bugit, mutta
kehitystä ei jatketa.
•
AGORAS jää ylläpitävän yrityksen omistukseen, mutta on maksuton käyttää SAGIlle.
Ylläpitomaksu muodostuu kilpailujen ilmoittautumismaksujen tansaktioista (pankkimaksut
sekä liikuntasetelit)
• Vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella otetaan käyttöön AGORAS.
• AGORASin tekniset ominaisuudet on esitelty erikseen liitteessä
• Käyttöönotto testattuna kahdessa eri vaiheessa:
• vaihe 1, Kilpailuiden anominen, liittotason käyttäjä, yhdistyksen pääkäyttäjä,
vkt-käyttäjä, tuomarikäyttäjä, peruskäyttäjä. Tämä valmis 2019
ensimmäisellä neljänneksen päättyessä.
• vaihe 2, Kisailmoittautuminen perustoiminnoilla, maksut, tulosohjelma,
ranking, sähköiset kisakirjat, mittauspöytäkirjat. Tämä valmis kesällä 2019.
• Toiminnot testataan beta-testausvaiheessa 2kk ennen tuotantoontuloa
• Mikäli beta-testaukset sujuvat nopeammin, voimme harkita jo anottujen
kisojen siirtoa kitu:sta järjestelmään, ja siirtyä vaihe2 tuotantoon aiemmin.
• Loput ominaisuudet 5v sopimuskauden aikana, kun saadaan valmiiksi ja
testattua.
Agorasin perimät maksut
•
•

vain lähtökohtainen maksu (kts. talouserittely)
HUOM!
• ei erillistä ylläpitomaksua SAGIlle
• ei erillistä veloitusta tulosohjelman käytöstä
• tulevaisuuden sääntö- ja lakimuutosten huomioiminen, eli jos tulee sääntö- tai
lakimuutoksia, näiden aiheuttamat muutokset kuuluvat ylläpitomaksuun. Toteutus
tapauskohtaisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti

Agorasin maksuliikenne seuroille
• Verkkomaksut tilitetään yhdistyksille kahdessa erässä, jolloin seuroille tulee vähemmän
kuluja, kuin ennen (vähemmän pankkikuluja, esim Nordea 17 snt/maksutapahtuma,
viitteetön siirto ja 7 snt/maksutapahtuma, viitteellinen).
• Ensimmäinen erä tilitetään, kun ilmoittautuminen sulkeutuu
• toinen erä, kun kisatulokset ja poissaoloselvitykset (mahdolliset maksupalautukset) on tehty
• Agoras maksaa mahdolliset maksupalautukset osallistujalle osallistumismaksuista (tästä
peritään käsittelymaksu)
• Agoras perii osallistumismaksuista ns. häntäveron ja maksaa sen SAGIlle (mikäli laki sallii
sen tehdä näin)
• Kilpailun päätyttyä, mikäli poissaoloja ei ole ja käytetään reaaliaikaista tulospalvelua (vaatii
nettiyhteyden kisapaikalla) ja tuomarin pin-koodiin perustuvaa sähköistä allekirjoitusta,
toinen tilitys tapahtuu kilpailua seuraavana pankkipäivänä.
HUOM!
• Mikäli AGORASin vastuulle tulee myös KITU-ylläpito siitä poissiirtymiseen asti, ylläpidon
kustannuksiksi tulee siirtymäajaksi 15 snt/lähtö, palvelinkulujen kattamiseksi KITUjärjestelmästä. Mikäli siirtymäaikana ylläpito vaatii suurempia muutoksia ja korjauksia
KITUn toimintoihin, ne suoritetaan ylläpidon toimesta tuntilaskutuksella tai SAGIn
määräämän tahon toimesta.

•

•

•

Rokotekanta on Agoraksen sisällä oleva yhdistysten itse ylläpitämä yhteinen kanta, johon
ilmoittautumisessa aluksi syötetään 5-10 % osallistujista/ kilpailu rokotustarkastuksen
yhteydessä. Tuolloin ilmoittautumisen yhteydessä työntekijä syöttää järjestelmään
koirakolle rokotteen viimeisen voimassaolopäivän (näkyy rokotekirjassa). Nämä tiedot
välittyvät tulospalvelun myötä keskusjärjestelmään, jossa tiedot tallentuvat järjestelmään.
Ajan kuluessa tarvittavan työn määrä vähenee, kunnes enää tarvitsee syöttää vain
muutokset (uusi voimassaolopäivämäärä) koirakolle. Järjestelmään tulee ilmoittautuessa
huomautus/ värikoodi, mikäli rokotukset ovat menossa vanhaksi tai ovat jo vanhentuneet.
Tuolloin koirakko voi esittää rokotustodistuksen, jonka uuden takarajan työntekijä syöttää
järjestelmään.
Mittaustietokanta, koiran mittauspöytäkirja tallennetaan sähköiseen muotoon järjestelmään,
ja tällöin koira automaattisesti valikoituu säkäluokkiin, jotka on sallittu ko. koolle
(säkäluokissa erikseen mittaustodistusvaatimukset).
Agoraksen ylläpitoon sisältyy tulevaisuudessa tapahtuva tuotekehitys.
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