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UUDET VERKKOSIVUT
Olemme uudistaneet verkkosivumme.
Sivustomme ovat nyt ajan tyylin mukaisesti
responsiiviset eli skaalautuvat kävijän
käyttämän laitteen mukaan.
Kävijän tietosuojaa on aiemmasta parannettu
toiminnolla, jossa vain aktiivijäsenille
tarkoitetuille sivuille pääsy edellyttää
henkilökohtaista salasanaa. Salasanaa jonka
aktiivijäsen rekisteröityessään itse luo.
Aktiivijäsenen luoma salasana jää yksin hänen
omaan tietoonsa.
Edes ylläpito ei saa sitä tietoonsa.
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SIVUSTORAKENNE
Sivusto käsittää kahdenlaisia sivuja:
• Julkiset, kaikille avoimet sivut.
• Kirjautumisen vaativa aktiivijäsenten
sivusto-osio.
Kirjautuminen edellyttää rekisteröitymistä,
jonka edellytyksinä ovat:
• Aktiivijäsenyys sekä sähköpostitiedon
löytymistä Aurinkolaivueen tietokannasta.
• Vähintään 8 merkin pituista salasanaa,
jonka aktiivijäsen on rekisteröitymisen
yhteydessä itse luonut.
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REKISTERÖITYMINEN
Ennen kuin aktiivijäsen voi kirjautua tulee hänen
rekisteröityä Aurinkolaivueen verkkosivujärjestelmään.
Rekisteröinti edellyttää:
1. Aktiivijäsenyyttä ja hänen sähköpostiosoitteen
löytymistä Aurinkolaivueen tietokannasta.
2. Vähintään 8 merkkiä käsittävää salasanaa.
8-merkkisen salasanan tulee sisältää sekä
kirjain että numero.
Rekisteröityminen aloitetaan painamalla sivustovalikossa alinna olevasta kohdasta: ”Kirjaudu sisään”
Jatkuu..
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Rekisteröityminen, vaihe 2.
Painettuasi ”kirjaudu sisään” painikkeesta avautuu
oheisen ylemmän kuvan mukainen lomake.
Kirjoita siihen oma sähköpostisoitteesi.
( Salasanakentän voi jättää tyhjäksi )
Paina: Nollaa salasana.
Avautuu alemman kuvan näkymä. Kirjoita siihen
sähköpostiosoitteesi.
Paina: Jatka
( järjestelmä lähettää sinulle sähköpostikirjeen )

WWW.AURINKOLAIVUE.COM

Jatkuu….

Sivu 6/10

Rekisteröityminen, vaihe 3.
Avaa sähköpostiisi saapunut
”Ohjeet salasanan palauttamiseksi” kirje.
Klikkaa kirjeen linkkilauseesta
”Napsauta tätä jos haluat nollata salasanasi”

Jatkuu….
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Rekisteröityminen, vaihe 4.
Järjestelmä avaa viereisen kuvan mukaisen lomakkeen.
Kirjoita siihen itse keksimäsi uusi salasanasi* kahdesti.
Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Merkeistä vähintään yhden tulee olla kirjain ja yhden
numero.
Syötettyäsi salasanan kahdesti saat vahvistuksen
salasana-asetuksesi onnistumisesta.
Samalla myös rekisteröitymisesi on onnistunut.
Nyt Sinulla on pääsy myös jäsensivuille.
*
Jäsenen itse luoma salasana jää yksin hänen tietoonsa.
Se on järjestelmään siten kryptattu ettei edes järjestelmän ylläpito voi sitä
selvittää.

WWW.AURINKOLAIVUE.COM

Sivu 8/10

SIVUILLE KIRJAUTUMINEN
Vain jäsenille tarkoitetuille sivuille pääsy edellyttää
kirjautumista.
Sisään kirjautuminen tapahtuu klikkaamalla etusivun
valikosta löytyvästä ”kirjaudu sisään” tai ”JÄSENSIVUT”
kohdasta ja täyttämällä tämän jälkeen avautuvaan
lomakkeeseen oma sähköpostiosoite ja salasana.
Uloskirjautuminen tapahtuu sivuvalikossa alhaalla olevasta
”Tilini” kohdasta klikkaamalla.
TERVETULOA AURINKOLAIVUEEN VERKKOSIVUILLE!
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Salasana unohtunut tai se halutaan muuttaa.
Tilanteessa jossa salasana on unohtunut tai se halutaan
muuttaa tulee suorittaa salasanan nollaustoimenpide.

Nollaustoimenpide aloitetaan etusivun ”Kirjaudu sisään”
klikkauksesta avautuvan näkymän kohdasta ”Nollaa salasana”.
Tämän jälkeen suoritetaan rekisteröitymistoimenpiteet siten
kuin edellä sivulla 2 ”Rekisteröityminen, vaihe 2” … on
opastettu.

Sähköpostiosoite muuttunut.
Ota yhteyttä komentajaamme.
Ylläpito vaihtaa jäsenen sp-tiedon ja nollaa salasanan.
Tämän jälkeen samat toimenpiteet kuin ensirekisteröityessäsi.
( Siihen asti kunnes ylläpito tekee muutoksen voi jatkaa
vanhoilla tiedoin ).
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