Kuidas luua sport.ee portaalis oma klubi,
liidu, ühenduse minikoduleht?
Otsi spordiportaalist www.sport.ee üles oma organisatsiooni lehekülg.
Kõige kiirem viis on tippida oma organisatsiooni nimi otsingu kasti, mis asub lehe kõige ülemises
paremas nurgas.

Oma organisatsiooni lehele jõuad ka otsides peamenüüst (siin ja edasi peame peamenüü all silmas
lehe ülaosas asuvat nupurida) SPORDIALA, MAAKOND või ORGANISATSIOON järgi.
Spordiala järgi otsimiseks kliki peamenüü nupul SPORDIALAD, seejärel klubis harrastataval spordialal
(kui neid on mitu siis ühel neist), seejärel avaneval lipikureal (lipikureaks nimetame siin ja edaspidi
halli taustaga olekurea all asuvat kartoteegi lipikutele sarnanevat menüüriba) „Organisatsioonid“ ja
kliki avanenud loetelus oma organisatsiooni nimel .
Maakonna järgi otsimiseks kliki peamenüü nupul MAAKONNAD seejärel oma maakonnal, seejärel
avaneval lipikureal „Organisatsioonid“ ja avanenud loetelus oma organisatsiooni nimel .
Organisatsioonide kaudu saad otsida kui oled spordialaliidu, maakonnaliidu või spordiühenduse liige.
Otsimiseks kliki peamenüü nupul ORGANISATSIOONID, leia loetelust organisatsioon, mille
liikmeskonda organisatsioon kuulub, kliki selle nimel, seejärel avaneval lipikureal lipikul
„Liikmeskond“ ja avanenud loetelus oma organisatsiooni nimel.

Oma mini-kodukat tegema
Kui oled oma organisatsiooni lehe leidnud on sinu olekureal, organisatsiooni nime all, lipikureal kolm
lipikut – „Üldandmed“, „Juhatus“ ja „Liikmelisus“. Neil kaartidel klikkides kuvatav info tuleb otse
spordiregistrist ja äriregistrist. Neid andmeid sport.ee lehel muuta ei saa – need muutuvad
automaatselt kui uuendad oma andmeid nimetatud registrites.

Minikodulehe kasutuselevõtuks pead portaali sisse logima. Kui sa oled organisatsiooni andmehaldur
spordiregistris või klubi juhatuse liige siis saad seda teha kohe, klikkides peamenüü nupul SISENE ning
seejärel sport.ee all olevale roheliselt nupule „Sisene“. Audentimine toimub ID-kaardi, mobiil-ID või
pangalingi kaudu. Kui sa ei ole andmehaldur või juhatuse liige pead küsima juhatuse liikmelt
digiallkirjastatud volitust ja saatma selle aadressile info@sport.ee ning saad paari päeva jooksul
meilile teate, et sulle on administraatoriõigused lisatud. Volitusel peab olema märgitud kindlasti sinu
isikukood.

Kui oled portaali sisseloginud märkad, et organisatsiooni nime alla lipikute reale on lisandunud lipik
„Teated“ ja avatud on kaart „Üldandmed“, mille juurde on lisandunud paremale ülesse roheline nupp
„+Lisa kontakt“. Sellel klikkides avaneb tööleht kuhu saad sisestada organisatsioonis tegevate isikute
andmeid. Isikuid saab sisestada nii palju kui sul on vaja.

Teadete lisamine
Kaardil Teated saad lisada oma organisatsiooni teateid ja uudiseid. Selleks kliki nupul „+Lisa teade“.

Kirjuta avanenud tööaknas teate tekst. Kui soovid pilti lisada siis kliki nupul „Vali fail“ ning lae fail oma
arvutist üles. Hea on sisestada ka märksõnad. Kui teateid on juba rohkem siis klikkides märksõnale
märksõnade kastis saab vaataja välja filtreerida kõik teated mis on seotud selle märksõnaga. Alloleva
pildi näitel treener Rutaga ja rühmatreeningutega seonduva.

Peale salvestamist ja toimetamisakna paremalt ülevalt ristist sulgemist, näed teadet nii nagu ta
avalikul lehel ilmub. Kuna sa oled administreerimispoolel siis avaneb sul hiirekursoriga teatele
liikudes nupp „Valikud“, millel klikkides avanevad tööriistad „Muuda“, „Tõsta esile“ ja „Näita suurel
teadete lehel“.

Klikkides „Muuda“ avaneb aken kust saad muuta ja toimetada teate teksti, kadreerida pilte, lisada
juurde pilte või muid faile (ajakavad, võistlusjuhendid jne). Klikkides nupul „Tõsta esile“ saad tõsta
teate kõige üles ja esimeseks.
Klikkides „Näita suurel teadete lehel“ saad oma teate postitada kesksele teadete lehele, mis avaneb
peamenüü nupust „Teated“. Esimesel korral ei ilmu teade kesksele lehele automaatselt kohe vaid see
läbib administraatori kontrolli. Edaspidi saad taotleda samast tööaknast online postitamise õigust.
Toetajate logode lisamine
Oma „Teadete“ lehele saad lisada toetajate ja sponsorite logosid. Selleks kliki paremal üleval nupul
„+Lisa logo“. Avanenud tööaknas kliki „Vali fail“ ning seejärel lisa oma arvutist logofail. Tekstikasti
vastava toetaja kodulehe aadressi sisestamisel muutub logo aktiivseks lingiks toetaja lehele.

Peale „Salvesta“ nupu vajutamist ilmuvat tööriistad millega saad logo töödelda. Nagu „Teated“ puhul
nii ilmub ka logodel, kui hiirekursor neile suunata, alla paremasse nurka nupp „Valikud“, millel
klikkides avanevad tööriistad logo järjekorras üles alla liigutamiseks ja toimetamiseks.

Sellisena näeb lehe külastaja spordiklubi „Minu Klubi“ lehte.

Edukat mini-koduka tegemist!
Kui sul on küsimusi, siis meili või helista:
info@sport.ee
50 56 445
Priit Vene

