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Johdanto
Pelias1 on www-pohjainen henkilörekisteri, joka on toteutettu Laravel-sovellutuskehyksellä.

Yleiskuva järjestelmästä
Käyttäjäryhmät
Järjestelmää käyttävät ylläpitäjät, itsepalvelukäyttäjät ja yleisö.

Käyttötapaukset
•

Henkilöiden syöttö, muutokset, listaukset; mukaanlukien tuomariarvot ja käyttäjätiedot.

•

Kilpailutulosten syöttö, listaukset, SM-tulokset.

•

Ranking-lista, TA-lista, kilpailutulos- ja ranking-arkistot.

•

Seuratietojen syöttö, muutokset, listaukset.

•

Tapahtumien syöttö, hyväksynnät, listaukset.

•

Tuomarointien syöttö, hyväksynnät, listaukset.

Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit
Tunnuksen luonti
Ennen kuin henkilö voi syöttää tuomarointeja tai kilpailuja taikka olla kilpailussa toimihenkilönä,
hänet on rekisteröitävä järjestelmään. Tämä tapahtuu itsepalveluna, jos henkilön sähköpostiosoite
on rekisteröity, muuten ylläpitäjän avustuksella.
Tunnusta perustettaessa käyttäjälle lähetetään salasana sähköpostiin.

Käynnistys
Mene selaimella osoitteeseen https://pelias.ipscfin.org

Julkiset sivut ja sisäänkirjautuminen
Kirjautumatta järjestelmästä on nähtävissä julkiset tiedot ja sisäänkirjautumissivu, johon päästään
klikkaamalla oikean yläkulman linkkiä.

Sisäänkirjautumissivu
Sivulla kysytään käyttäjätunnusta (sähköpostiosoite) ja salasanaa.
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Aiemmin TARHA, Tsotha-lanti

Itsepalvelukäyttöliittymä
Itsepalvelukäyttöliittymä on käytettävissä kaikille käyttäjille, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.
Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:
•

Omien tietojen tarkastelu, ICS Alias – tiedon syöttö

•

Omien tuomarointien hallinnointi

•

Kilpailujen vastuuhenkilöt voivat hyväksyä tuomarointeja

•

Sähköinen peruskurssihakemus

•

Sähköinen kilpailuhakemus

•

Kilpailujen tulosten lähettäminen

•

Sähköinen ratamestarin raportti

•

Peruskurssilaisten syöttäminen ja hyväksyminen turvallisiksi

Valikot
Käyttöliittymään mennään valitsemalla pudotusvalikosta kohta "Itsepalvelu", tai vaihtoehtoisesti
kohdasta "Päävalikko".

Hakukenttien toiminta
Listauksista voidaan tehdä hakuja syöttämällä lomakkeen yläreunassa oleviin kenttiin halutut
hakuehdot tai valitsemalla niitä listalta. Tyhjennä - napilla koko listauksen voi palauttaa oletustilaan
(sivunumero, hakuehdot).

Tuomaroinnit
Tuomarointien syötössä kirjataan joko valmiiksi syötettyjä kilpailuja (klikkaamalla roolin mukaista
linkkiä) tai tasojen I-V kilpailujen lukumääriä, ei pisteitä.
Toimitsijapisteet, jotka tulevat muusta kuin listatuissa tapahtumissa toimimisesta, kirjataan sopivan
tason kilpailuiksi. Esimerkiksi peruskurssia vetävä tuomari kirjaa ko. suorituksesta yhden tason III
kilpailun. Peruskurssit kannattaa kuitenkin syöttää TARHAan jotta ne saadaan kilpailukalenteriin.
Kun tuomaroinnit on syötetty, ne voi hyväksyä joko kilpailunjohtaja, ratamestari tai jaosto.
Hyväksyttyjä tuomarointeja ei enää itse pysty muuttamaan, siihen tarvitaan jaoston apua.
Vuodesta 2004 vuoden 2015 loppuun saakka tehdyt tuomaroinnit on kirjattu järjestelmään tason I
kilpailuina, koska NROIn aineistossa on säilytetty ainoastaan vuosittaiset tuomaripisteet. Vuosien
2004 ja 2005 tuomaroinnit on yhdistetty vuodelle 2005.
Normaalisti lukumäärinä ilmoitetut tuomaroinnit hyväksytään vuosittain.

Sähköiset hakemukset
Järjestelmään voidaan itsepalveluna tehdä sähköinen kilpailuhakemus ja sähköinen
peruskurssihakemus.

Kilpailua syötettäessä määritellään sille kilpailunjohtaja ja ratamestari. Nämä pystyvät
hyväksymään tuomarointeja ja muuttamaan kilpailun tietoja.
Peruskurssissa vastaavat henkilöt ovat kurssin vastuuhenkilö ja ampumakokeen vastaanottaja.
Peruskurssilla tulee arvioida kurssilaisten määrä. Vastuuhenkilöt syöttävät kurssilaiset kurssin
kestäessä ja hyväksyvät heidät turvallisiksi kun kurssi on suoritettu. Jos peruskurssilainen ei läpäise
kurssia, hänen tietonsa poistetaan järjestelmästä.
Kilpailu on oletusarvoisesti julkinen. Jos kohtaan "Julkinen?" merkitään "Ei", kilpailu ei näy
julkisessa kilpailukalenterissa (kutsukilpailut ym).
Kilpailu ja peruskurssi menevät syötettäessä tilaan "Alustava". Jaoston hyväksynnän jälkeen tilaksi
tulee normaalitapauksessa "Hyväksytty". Tason I kilpailut hyväksytään automaattisesti.

Omat kilpailut ja muut tapahtumat
Listauksessa näkyvät kaikki sellaiset kilpailut ja muut tapahtumat, joissa käyttäjä on itse
vastuuhenkilönä. Tietoja voi tarvittaessa päivittää.
Hyväksytystä kilpailusta ei pysty itsepalveluna enää muuttamaan tasoa, lajia, tyyppiä, tilaa eikä
luokittelukelpoisuutta, näiden muuttamiseen tarvitaan hyväksynnän jälkeen jaoston apua.

Kilpailutulosten lähettäminen
Kilpailutulokset lähetetään itsepalveluna.
Tulokset lähetetään XML-muodossa. Yleiskilpailun XML-muotoisten tulosten lisäksi täytyy
WinMSS:stä otetusta .CAB - paketista irrottaa tiedostot MEMBER.XML ja ENROLLED.XML.
Tulokset kohdistetaan rankingiin ID-numeron tai järjestelmään talletetun ICS Alias - tiedon
perusteella.
Mikäli kilpailun tulokset pidetään WinMSS:ssä, jossa on ohjeiden mukaisesti käytetty tuoretta
jaoston masteria (WinMSS asennuksen poisto, WinMSS uudelleenasennus ja masterin lataus), asia
on automaattisesti kunnossa.
Mikäli kilpailun tuloksia pidetään muulla tavalla (esim. PractiScore tai SSI), on syytä pitää huoli
että kilpailijoiden oikea ID-numero tulee talletetuksi "IPSC Alias tai ICS Alias" - kenttään, muuten
tulokset menevät joko väärälle ampujalle tai bittien taivaaseen.
Palaute on värikoodattu: Jos tarkastus tuottaa keltaista tai punaista, täytyy selvittää mistä nämä
johtuvat. Kun tulokset on lähetetty, ne jäävät odottamaan jaoston hyväksyntää.

Sähköinen ratamestarin raportti
Ratamestarin raportti jätetään sähköisesti. Jaoston kilpailuvastaava hyväksyy raportit.

Päivämäärät
Päivämäärät voi syöttää seuraavissa muodoissa: VVVV-K-P, P.K.VVVV.

Salasanan vaihto
Kirjautunut käyttäjä voi vaihtaa salasanansa valitsemalla oikean yläkulman valikosta kohdan "Omat
tiedot" ja sieltä "Muokkaa tietoja".

Unohtunut salasana
Mikäli salasana on unohtunut, sen voi asettaa uuteen sähköpostia hyväksikäyttäen. Tällöin
käyttäjällä tulee olla pääsy Peliakseen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin viesteihin.
Unohtuneen salasanan vaihtoa pyydettäessä täytyy syöttää sähköpostiosoite. Järjestelmä lähettää
käyttäjälle sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla käyttäjä voi asettaa itselleen uuden
salasanan.

ICS Alias
Mikäli käyttäjällä on IPSC:ltä saatu ICS Alias, on sen ilmoittaminen mahdollista. Tarkastuksen
jälkeen ilmoitettu tieto lisätään käyttäjän tietoihin.

Sähköpostimuistutukset
Mikäli jossakin tapahtumassa on hyväksymättömiä tuomarointeja, lähetetään kaikille ko
tapahtuman vastuuhenkilöille viikottain sähköpostimuistutus. Muistutukset tulevat osoitteesta
pelias@ipscfin.org.

Hallinnollinen käyttöliittymä
Mikäli käyttäjä on erikseen valtuutettu, on lisäksi käytettävissä hallinnollinen käyttöliittymä, jossa
on enemmän toimintoja.

