Säätiöinfo maaliskuu 2022

1. Apuraha4 – Tulevat koulutuswebinaarit

Apuraha4 – Järjestelmä tutuksi webinaari 31.3.2022
Koulutuksessa käsitellään tarkemmin aiheita, jotka liittyvät hakujen avaamiseen, hakemusten vastaanottoon ja arviointiin. Koulutuksen avulla saat
hyvän yleiskuvan järjestelmästä ja opit, miten helpoiten pyörittää apurahajärjestelmää.
Ilmoittautumaan pääset tästä

Apuraha4 – pintaa syvemmälle webinaari 20.4.2022
Tässä asiamieskoulutuksessa mennään syvemmälle järjestelmän ominaisuuksiin ja hallintaan. Koulutuksen avulla saat enemmän irti Apuraha4:stä ja käytät
järjestelmää tehokkaasti ja levollisin mielin.
Ilmoittautumaan pääset tästä

2. Aspicorelle jo sadas apurahajärjestelmäasiakas

Viime vuosi oli Aspicoressa työntäyteinen. Olemme tehneet lukuisan määrän Apuraha4-järjestelmän käyttöönottoja sekä nykyisille asiakkaillemme että täysin
uusille asiakkaille.
Kiire ja koronan vaikutukset ovat aiheuttaneet sen, että emme ole harmiksemme päässeet näkemään asiakkaitamme entiseen tapaan. Toisaalta etäpalavereja
on ollut lähipalavereja helpompi sopia, joten asiat ovat sujuneet joutuisasti.
Viime marraskuun alussa avautui Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle käyttöönotettu järjestelmä. Sopimusta tehdessämme laskimme, että joensuulainen
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö oli 100. Aspicoren apurahajärjestelmää käyttävä asiakas. Ensimmäinen tapaaminen oli Joensuussa, mutta muut
käyttöönottopalaverit on pidetty koronan varjossa Teamsin välityksellä.
Järjestelmämme korvasi säätiölle räätälöidyn järjestelmän, joten tarpeet olivat valmiiksi tiedossa. Hyviksi havaituista asioista pidettiin kiinni ja lisäksi paljon uusia
hyviä käytäntöjä saatiin käyttöön.

3. AVEKin käyttöönotto hyppäys liikkuvaan junaan

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin apurahajärjestelmä otettiin täydestä vauhdista käyttöön viime vuoden lopulla. Jututimme AVEKin johtaja
Ulla Simosta uuteen järjestelmään siirtymisestä. ”Meillä on jatkuva haku ympäri vuoden suurimmassa osassa tukilajeja. Tulee hakemuksia koko ajan, mutta me
myös tehdään päätöksiä koko ajan. Siinä on aika iso ero muihin verrattuna”, Simonen kertoo. Käyttöönottoa lähdettiin toteuttamaan siten, että aktiiviset
hakuprosessit olisivat katkolla niin vähän kuin mahdollista siirryttäessä aiemmasta ratkaisusta Apuraha4:ään.
Etukäteisvalmistelujen aikana valmistauduttiin tutustumalla järjestelmän ohjeistuksiin ja käyttöä testaamalla, mutta lopulta uuteen järjestelmään totuttelusta iso
osa on tapahtunut tekemällä ja kokeilemalla. Tästä Simonen kertaa tuntojaan: ”Siinä on hirveen luotettava fiilis siitä, että en mä pysty täällä mitään rikkomaan.”
Valmisteluvaiheessa hyväksi keinoksi osoittautui myös koehakemusten testaaminen oikeiden hakijoiden toimesta, mikä tuli etuna jatkuvien hakujen myötä.
Kun tehtiin saumatonta siirtymää, jäi aika tutustua valmiiseen järjestelmään vähäiseksi. Ohjemateriaalin siivittämänä suurin osa oppimisesta tapahtuikin itse
kokeilemalla. Tätä varten varmistettiin, että tuki sekä asiakkaan että hakijoiden suuntaan on kunnossa. ” Oli iso asia, että teiltä on tekninen tuki, että siellä on
ihminen joka auttaa. On ollut tavattoman hyvin apuna koko ajan”, summaa Simonen.

Aiempien tietojen konversio oli vaihe, jonka AVEKilla oltiin arveltu vaativan paljon työstämistä: ”Pidettiin vaikeimpana asiana hakemusten siirtämistä, mutta
sehän onnistui todella hyvin.” Sujuvan konversion jälkeen myös vanhaan järjestelmään hakemuksensa aiemmin jättäneet siirtyivät asioimaan uuteen.
Siirtymään kannustivat nykyaikaiset perusominaisuudet, kuten pilvipohjaisuus, sekä myös jatkuvasti yhä välttämättömämpi tietoturvan tarkempi huomioiminen.
Moderniin järjestelmään siirtyminen on antanut myös paremmat mahdollisuudet oman tekemisen kehittämiseen. ”Tässä on tullut bonuksena, kun me
ymmärrettiin millainen järjestelmä on, niin pystyttiin muuttamaan omia toimintamalleja”, Simonen kertoo. Kokemukset järjestelmästä Kopioston kautta ovat myös
auttaneet tehostamaan organisaatioiden välistä työnjakoa.

4. Vinkkejä Apuraha4:n käyttöön
Leimojen hyödyntäminen
Tässä yksi ehdotus leimojen käyttöön. Jos selvitysten laatua halutaan arvioida, voidaan sitä varten luoda helposti omat leimasimet. Leimasinryhmän
käyttöoikeus voidaan antaa niille rooleille, jotka selvitykset hyväksyvät.

Luo uusi Leimasinryhmä “Selvitykset”
Lisää siihen sitten oheiset leimasimet avaamalla ensin leimasinryhmä rivin alussa olevasta isosta plusmerkistä ja painamalla sitten “Lisää leimasin”
Anna kullekin leimalle nimi ja väri ja paina “Tallenna”

Kun leimasimet on perustettu, voit lisätä leimoja helposti hakemuksille.
Jos saapunut hakemus palautetaan korjattavaksi yhteenvetosivulta, saadaan hakemukselle syntymään. Kesken

Leimojen käyttö prosessin myöhemmissä vaiheissa:
Leimoja saa nyt näkymään myös vero- ja melailmoitussivuilla. Jos hakemuksille halutaan erikoisempaa käsittelyä näissä vaiheissa, voi leimaryhmän
asettaa näkymään näillä sivuilla ja lisätä lukuoikeudet myös tilitoimistoroolille. Sitten asiamies voi leimata jotkin hakemukset ja tilitoimisto voi jättää niiden
vero- tai melailmoitukset tekemättä, tai tehdä ne käsin jos ne vaativat erikoisempaa käsittelyä.

Listauksien hakuehtojen tallennus
Listaukset ovat monipuolistuneet ja alkaa olla haastavaa saada kuvaa siitä, mitä kaikkia hakutekijöitä listaukseen tulee antaa.
Samaa listausta voidaan käyttää useaan tarkoitukseen, jolloin olisi kätevää, että voisi tallentaa eri vaihtoehdot valmiiksi ja antaa niille nimet. Agronomiliittoyhteisöllä on useampi säätiö yhden järjestelmän sisällä, joten he toivoivat kyseistä ominaisuutta ja osallistuivat myös ominaisuuden kehittämiseen.

Listausten tallennuspohjat ovat listauskohtaisia, eli jokainen pohja liittyy tiettyyn listaukseen.

Kokouskäsittely
Kokouskäsittelysivulla voi listan alapuolella olevien ruksien avulla säätää, mitä tietoja ruudulla näkyy kerralla. Tällä tavoin voi tilanteen mukaan vaihdella,
haluaako nähdä paljon tietoja hakemusta kohden vai haluaako nähdä kerralla paljon hakemuksia. Jos haluaa nähdä yleiskuvan tilanteesta, voi olla hyödyllistä
piilottaa osa tiedoista hetkellisesti. Erityisen paljon tähän vaikuttavat ruksit: keskiarvo, leimat ja arvioijat.

Hakemusloki
Jokaisella hakemuksella on oma loki, josta näkee hakemuksen muutoshistorian. Jos tekee useaan otteeseen muutoksia hakemukseen, lokilta on hyvä käydä
katsomassa minkälaisia muutoksia tulikaan tehtyä.

Viestien ikonit
Viestitoiminnossa näkyy nykyään ikoneja vastaanottajalistassa. Samat ikonit näkyvät myös käyttäjähallinnassa.

♔Kruunua käytetään ilmaisemaan onko asiamies/ylläpitäjä pääasiallinen yhteyshenkilö. Tämän saa jos käyttäjätunnus on sama kuin sähköpostiosoite johon
järjestelmä lähettää yleisiä viestejä.

✉Kirjekuori kertoo sen näkyykö kyseinen henkilö hakijoille vastaanottajien listassa

⛔Kieltomerkki symboloi käyttäjätunnuksen sisäänkirjautumisen estoa. Esim. ylläpidon yleiskäyttäjän sisäänkirjautuminen on aina estetty ja kaikki ylläpito

hoidetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Vaikka kyseinen käyttäjä ei voikaan kirjautua sisään niin apuraha@aspicore.com tapauksessa kaikki ylläpitäjät saavat
herätteen näistä viesteistä ja voivat niihin vastata, joten kysymykset ylläpidolle voi lähettää tähän osoitteeseen.

5. Aspicore Apuraha4 – uusia ominaisuuksia

Apuraha4:ään tehdään joka kuukausi kymmeniä pieniä parannuksia. Ne tulevat automaattisesti käyttöön päivityskäytänteidemme mukaisesti.
Muutokset korjaavat pieniä puutteita tai parantavat ohjelman käytettävyyttä, ja kohdistuvat pääosin asiamiehen toiminnallisuuksiin.
Järjestelmäkehityksessä tehdään myös isompia muutoksia asiakkailta tulleiden toiveiden ja kehityssuunnitelmien pohjalta. Jotta ennestään
käytössä olevat toiminnot eivät muuttuisi yllättäen, on moni muutos tai ominaisuus oletuksena piilossa. Osa uusista muutoksista saattaa vaatia
erillisen käyttöönoton.

Viesteihin liitteitä
Viestien lähettäminen on monipuolistunut asiakkailta saatujen toiveiden mukaisesti. Viesteihin voidaan jatkossa sallia liitteiden lisäys.

Liitteiden lisäys on oletuksena sallittu vain asiamiehelle.
Se voidaan ottaa käyttöön myös hakijoille ja muille rooleille.

Loppuraportin viimeinen jättöpäivä
Nyt on mahdollisuus saada selvitysten teko paremmalle mallille helposti.
Myöntöpäätöksen yhteyteen on tullut mahdollisuus kertoa loppuraportin viimeinen jättöpäivä.
Se voidaan sisällyttää myös myöntöviesteihin ja muistutusviesteihin.

Päivämäärän voi syöttää myös hakemuksen etusivulla.
Kannattaa huomioida, että päivämäärän muuttamisesta lähtee viesti myös apurahan saajalle.

Kokouskäsittelysssä voidaan kyseinen päivämäärä päivittää massatoiminnolla.
Loppuraportin jättöpäivään voidaan myös liittää toiminto, jossa apurahan saaja voi anoa pidennystä raportin toimittamiselle.Asiamies voi hyväksyä
tai hylätä pyynnön.
Toiminto voidaan aktivoida, ja samalla päivittää viestipohjia tarvittavilta osin, ottamalla yhteyttä Aspicoreen.

Hakijaorganisaatioille parempi tuki
Osa asiakkaistamme myöntävät apurahoja myös organisaatioille. Silloin voi olla tarve saada organisaation kaikki hakemukset ja henkilöt saman näkymän alle.
Aikaisemmin hakemukset ovat liittyneet organisaatioon vain kullakin hakemuksella olevan organisaation nimen tai y-tunnuksen kautta.
Viime aikoina olemme kehittäneet Apuraha4:ään organisaatioihin liittyviä toiminnallisuuksia. Hakija voi hakemuksen teon yhteydessä saada organisaation
pääkäyttäjän statuksen ja pystyy hyväksymään apurahajärjestelmään muita käyttäjiä, jotka näkevät saman organisaation hakemukset ja muun aineiston.
Organisaatio-toiminnallisuus on jo käytössä pilotti-asiakkailla ja varmasti ominaisuuksia tulee lisää. Mikäli hakijoina on myös organisaatioita, voi olla hyvä pitää
palaveri asian tiimoilta, sillä uuden käsitteen tuonti järjestelmään voi vaatia suunnitelmallisuutta.

6. Tiedejatutkimus.fi
Aurora-tietokanta on siirtynyt osaksi Tiedejatutkimus.fi-portaalia ja avoinna olevista apurahahauista löytyy tiedot jatkossa sieltä.
Apurahajärjestelmästä tiedot hakuajoista ja tutkimusaloista saadaan jatkossa siirtymään automaattisesti Tiedejatutkimus.fi-portaaliin. Asiamies
pääsee päivittämään hakuun liittyvät avainsanat Hakuajat-näkymässä.

7. Aspicore Hallitusportaalin käyttöönotot

Koronapandemian myötä on monia asioita ryhdytty tekemään uusilla tavoilla ja sähköiset apuvälineet alkavat olla arkipäivää. Säätiön hallituksen
toimintaa saadaan tehostettua ja organisoitua hyödyntämällä apurahajärjestelmän lisäksi Aspicore Hallitusportaalia.

Aspicore Hallitusportaali on kehitetty erityisesti säätiöiden tarpeita silmällä pitäen. Se tuo helpotusta esityslistojen, kokouspöytäkirjojen ja muun
kokousmateriaalin jakeluun hallituksen jäsenille, huomioiden GDPR:n vaatimukset henkilötietojen turvallisesta käsittelystä. Pöytäkirjat voidaan
allekirjoittaa sähköisesti, jolloin allekirjoitusten keruu onnistuu automatisoidusti ja säästää aikaa.
Käyttöönotto on vaivatonta ja hallitusportaalin käyttö yhdessä apurahajärjestelmän kanssa on sujuvaa. Hallituksen jäsen pääsee
kertakirjautumista hyödyntämällä apurahajärjestelmään suoraan hallitusportaalista.
Kysy käyttöönoton erikoistarjousta soittamalla Juhalle. Aspicore Hallitusportaali saadaan säätiölle pystyyn tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

8. Apuraha4 vuosihuolto

Kun apurahajärjestelmä on otettu käyttöön, jää monesti palautteen kerääminen ja järjestelmän kehittäminen huomiotta. Järjestelmää saatetaan käyttää
useita vuosia alkuperäisessä muodossaan, vaikka tarpeet hieman muuttuisivat ja Apuraha4-alusta tarjoaisi uusia mahdollisuuksia parantaa
käyttökokemusta tai tuoda muuta etua.
Asiakastoiveiden perusteella olemme paketoineet vuosihuoltoa varten oman palvelun, jonka puitteissa järjestelmään tehtävät uudistukset voidaan usein
tehdä helposti. Tietosuojamääräysten takia säännöllinen tietoturvan arviointi on tarpeen ja se voidaan vuosihuollon yhteydessä tehdä.
Aspicore Oy info@aspicore.com
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
Jos et halua saada näitä viestejä jatkossa, voit poistua asiakaslistaltamme alta.
(_P020_Poistuminen Aspicoren säätiö-postituslistalta_)

