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OBS! 

Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) 
hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. 

På grund av detta önskas att användare undviker att använda 
webbläsarens knappar "tillbaka" och "följande". 
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Utställningsansökningars grunduppgifter 

Omakoiras Tapahtumat (Event) -flik syns för användaren ifall denna har rätt att 
uppdatera föreningens uppgifter eller ansöka och behandla evenemang (separat 
instruktion "Behandling av föreningsuppgifter"). På fliken syns alla ansökningar 
vars behandling föreningen i fråga deltar i. 
Det finns en egen instruktion om hur man ansöker om utställning. 
 

Val av sammanslutning 

Ifall personen har rätt att agera för flera föreningar kan man välja föreningen 
uppe till vänster. Här väljer man vilken förenings ansökningar användaren 
behandlar. 
 

 
 
 

Arbetsflöde för behandling av ansökan 

Ansökans statushistoria 

Nere på ansökan syns dess statushistoria. Där samlas anteckningarna om hur 
ansökans behandling framskrider. I statushistorian syns tidpunkten då ansökans 
status har ändrats, ansökans nya status samt namnet på den person som har 
ändrat ansökans status. 
 

  

Bifall av färdig ansökan från kenneldistriktets håll 

På ansökan syns vilket kenneldistrikt som bifaller ansökan. När ansökan är färdig 
för ansökarens del syns den genast på den behandlande partens Omakoira-sida. Då 
kan personen från kenneldistriktet i fråga genast delta i behandlingen av ansökan. 
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På Kenneldistriktets Omakoira-sidas Näyttelyt (Utställningar) -flik syns en lista 
över utställningsansökningar som väntar på bifall. Genom att trycka på 
datumfältet öppnas hela ansökan och användaren kan studera ansökans alla 
uppgifter. 
 
Bifallsbeslutet antecknas med krysset Puolletaan (Bifalls). Ifall man inte önskar 
bifalla utställningen, kryssar man för Ei puolleta (Bifalls ej). 
 

 
 
Efter anteckning av krysset trycker man på                varvid anteckningen träder i 
kraft och uppgiften syns genast på ansökarens Omakoira-sida samt på 
Kennelklubbens arbetslista för godkännande. 
 

 
 
Beslutet om bifall kan inte ändras i systemet efteråt. 
 

Ändring av utställningens tidpunkt i samband med bifall 

Som standrad bifaller kenneldistriktet den utställningstid som ansökaren har 
angett som första alternativet. Kennelklubben kan föreslå en annan tidpunkt för 
godkännande. Då bör distriktets representant gå till uppdatering av ansökan 
(trycka på datumfältet). 
Nedanför datumen på rutan finns fälten Piirin ehdotus (Distriktets förslag) och de 
har som förinställt värde det första alternativet. Distriktets representant kan mata 
in en annan tidpunkt här och spara ansökan med funktionen "Spara". På det här 
sättet skickas ansökan för behandling i Kennelklubben försett med det datum som 
distriktet har föreslagit. 
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Godkännande och avslag av bifallen ansökan i Kennelklubben 

När ansökan har bifallits syns den genast på Kennelklubbens arbetslista. 
 
När Kennelklubben har behandlat ansökan och markerat den som godkänd, syns 
godkännandet omedelbart på både ansökarens och kenneldistriktets Omakoira-
sida. Ansökans status har ändrats till godkänd. 
 
Då skickas ett e-postmeddelande till ansökaren. 
 

 
 
Godkännandet kan inte ändras i systemet efteråt. 
 
Också kenneldistriktet ser ansökan som godkänd på sin Omakoira-sida. 
Kenneldistriktet kan titta på en godkänd ansökan genom att kryssa för Hyväksytty 
(godkänd) i begränsningsfaktorerna. 
 

 
 
 
Kennelklubben kan godkänna som utställningens tidpunkt vilken som helst av 
datumen som finns angivna på ansökan. Då ändras utställningens tidpunkt till den 
tidpunkt som Kennelklubben har godkänt. 
 
Ifall Kennelklubben avslår ansökan syns den för distriktet och ansökaren som  
Hylätty (Avslagen). Detta innebär att punkten Hylätty har kryssats för i 
begränsningsfaktorerna (på kenneldistriktets ruta). 
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Inhibering av utställning 

Anteckning om inhibering av utställning kan göras endast av kennedistriktets 
representant. Inhibering sker på kenneldistriktets Omakoira-sida genom att man 
väljer utställningsansökan i fråga för behandling (genom att trycka på 
utställningslistans datumfält vid utställningen i fråga) 
 

 
 
 
och därefter trycka på Peru näyttely (Inhibera utställning) nere på ansökan. 
 

 
 
 
Härefter syns ansökan som inhiberad för ansökaren. 
 

 
 
 
I ansökans historiauppgifter syns behandlarens uppgifter. 
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Att söka och bläddra ansökningar 

Ansökningar som syns för ansökningsbehandlaren 

På Omakoiras Tapahtumat (Event) -sida syns alla de ansökningar i vilkas 
behandling den inloggade användarens förening har deltagit. 
 

  
 
 
Genom att trycka på datumfältet öppnas hela ansökan. 
 
På distriktets Omakoira-sida kan man begränsa vilka ansökningar som visas. Med 
hjälp av alternativen i övre kanten kan man bestämma hur ansökningarna syns 
enligt ansökans status. 
 

 

  

Sorteringsordning 

Genom att klicka på knappen i balken kan du välja att listan visas antingen enligt 
utställningstyp eller enligt status.  
 

      


