19.9.2018
Oikeudet:

Kuksaan nimetyt ryhmänjohtajat (akela, sampo, luotsit)

RYHMÄNJOHTAJA JOULUKAMPANJA
Ryhmänjohtaja voi hallita oman ryhmänsä joulukampanjaa ryhmätoimintojen kautta.
Lisää myyjiä ryhmiin
Lisää ja muokkaa myyntitietoja
o myyntiin annetut, myydyt ja palautetut myyntituotteet
(esim. adventtikalenterit, joulukorttipaketit jne.)

MISTÄ LIIKKEELLE
Kirjaudu ensin partiorekisteri Kuksaan ja klikkaa itsesi ryhmiin.

Klikkaa itsesi ensin ryhmä
näkymään
Kirjoita ryhmän nimi ja paina Haepainiketta

Jos ryhmiä on vähän voit valita
oman ryhmäsi myös listasta.

Uuden ryhmän pääset
lisäämään tästä, mutta
siitä ei enempää tässä
ohjeessa.
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M YYJÄN

LISÄÄMINEN

Joulukampanjaa hallinnoidaan Myyjälista välilehdeltä.
Valitse Myyjälista
Valitse tuote listasta
Klikkaa lisää myyjä painiketta
Mene kampanjan tuotemyynti
välilehdelle
Valitse aktiivinen kampanja
pudotusvalikosta

Klikkaa Lisää lisätäksesi myyjiä
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Myyntiin tulevat tuotteet
Tuotteita voi olla useampi.
Valitse ne tuotteet, joita
ryhmässä myydään.

Lisää myyjiä omaan ryhmääsi

Voit valita ryhmän, johon
myyjä/myyjät lisätään.
Lippukunnan
joulukampanjapäällikkö luo
ryhmät.

Valitse henkilö
Tähän tulee näkyviin kaikki
lippukunnan jäsenet, joita ei
ole vielä lisätty myyjälistalle tai
ryhmiin.
Jos olet valinnut lippukunnan
sisäisen ryhmän, tulee tähän
vain ryhmän jäsenet.

M YYJÄLISTA
Kun annat kalentereita myyntiin, merkkaat myyntejä ja otat vastaan palautuksia, tulee
sinun merkitä joka kerta muutokset listaan.
Suositellaan vahvasti, että kirjaat tapahtumia sitä mukaan, kun kalenterit liikkuu. Näin
kokonaisuus pysyy hallussa parhaiten. Vaihtoehtoisesti voit tehdä kirjaukset lopuksi.
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Muista tallentaa

Avaa/sulje
myyjän

Lisää rivi, kun haluat lisätä
tapahtumia myyjälle.

tapahtumat

Tätä käytetään AINA, kun myyjä
ottaa tuotteita myyntiin, palauttaa
tuotteita tai tilittää tuotteita.

Uudelle riville voit syöttää päivämäärän lisäksi
myyntiin annettujen, myytyjen ja palautettujen
kalentereiden määrän.

M YYNTIEDOT

AJAN TASALLA

Ryhmänjohtaja vastaa oman ryhmänsä jäsenien myyntitietojen lisäämisestä.
Tavoitteena on, että myyjien myyntitiedot ovat aina ajan tasalla. Tällöin lippukunta
sekä lippukunnan joulukampanjapäällikkö ovat tietoisia myyntitilanteesta ja osaavat
tarvittaessa tehdä lisätilaukset ajoissa.
Jäsenen myyntitiedot menevät samalla palkintolistaukseen, joka helpottaa
tonttumerkkien ja muiden myyntipalkintojen tilauksia. Jokainen jäsen (sekä huoltaja)
näkee oman myyntinsä jäsentiedoistaan.
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Marraskuun alussa myyntitilanne voisi näyttää tältä:
Tilittämättä
Jos myyjän osalta on
palautuksia ja tilityksiä
tekemättä, näkyy määrä
punaisena.

Lippukunnan joulukampanjapäällikkö katselee mieluusti tämän tyyppistä näkymää.
Pidäthän osaltasi huolen, että myyntitiedot ovat ajan tasalla.

Jäsen tai jäsenen huoltaja näkee myynnit jäsentiedoista kampanjan tuotemyynti välilehdeltä

V AIHTOEHTOINEN

TAPA

Ryhmänjohtaja voi hallita joulukampanjaa myös lippukunnan alla olevalla
kampanjasivustolla. Tätä tapaa olet todennäköisesti käyttänyt ennen.
Siellä häiriönä ovat paljon tarpeetonta ryhmää ajatellen. Muuten se on melko
samanlainen.
Tähän ohje löytyy lippukunnan kampanjapäällikön ohjeesta.
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