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TASO-linkitys
Joukkueen ottelut, tulokset, sarjataulukot, maalipörssit sekä pelaajien henkilökohtaiset tilastot
voidaan linkittää TASOsta suoraan joukkueen Jopox-nettisivuille. Linkityksen jälkeen em. tilastot ja
ottelut päivittyvät TASOsta automaattisesti joukkueen sivuille ja kalenteriin, eikä niitä tarvitse
päivittää käsin.

Joukkue- & sarjakytkennät
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mene Jopox -ylläpidon puolelle.
Valitse vasemmalla olevasta valikosta TASO eli palloliiton logo.
Valitse ”kytke uusia joukkueita ja sarjoja”.
Valitse avautuvasta valikosta sarjat, joihin joukkueesi osallistuu.
Klikkaa oikeasta alareunasta ”muodosta kytkennät”
Valitse ”Jopox sarja” –alasvetovalikosta oikea sarja. Mikäli oikeaa sarjaa ei näy, valitse ”luo
uusi sarja”, jolloin järjestelmä hakee sarjan automaattisesti. Punainen pallo muuttuu vihreäksi
kun kytkentä on muodostettu.
7. Klikkaa alhaalta ”Nouda ottelut”, jolloin järjestelmä noutaa ottelut TASOsta ja lisää ne
joukkueen kalenteriin. Mikäli ottelut on jo lisätty käsin, tulevat ottelut kahteen kertaan
kalenteriin eli käsin lisätyt pitää poistaa.

Pelaajakytkennät
1. Valitse ylhäältä alasivu ”2. Pelaajakytkennät”
2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Yritä yhdistää automaattisesti”. Järjestelmä yhdistää pelaajat
automaattisesti, mikäli nimi täsmää TASOsta löytyvään.
3. Mikäli jotain nimeä ei voitu yhdistää, yritä etsiä nimeä alasvetovalikosta. Jos ei löydy siitäkään,
tämä johtuu yleensä siitä, että pelaajaa ei ole liitetty TASOssa joukkueeseen. Eli kannattaa
ensin päivittää TASOn pelaajalista ajan tasalle.
4. Klikkaa ”Tallenna kytkennät” oikeasta alareunasta.

Taulukot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valitse ylhäältä alasivu ”3. Taulukot”.
Klikkaa ”Lisää sarjataulukko”
Anna taulukolle otsikko, esim. ”P13 Liiga 8v8”.
Avaa verkkoselaimeen uusi välilehti.
Kirjaudu TASOon joukkueesi tunnuksilla.
Valitse ylävalikosta ”API”.
Valitse oikean sarjan sarjataulukon koodi.
• Esim. P13 Liiga on lyhennetty ”P131”, Ykkönen on ”P132”, Kakkonen ”P133” jne.
8. Kopioi koodi (alkaa: <script…).
9. Palaa Jopoxin ylläpitoon.
10. Liitä koodi ”Taulukon upotuskoodi” –ruutuun.
11. Tallenna.
12. Käy joukkueen nettisivuilla tarkistamassa, tulivatko tiedot oikein.
13. Lisää joukkueen muut mahdolliset sarjat em. tavalla.
14. Lisää joukkueen sarjojen Maalipörssit klikkaamalla ”lisää Pistepörssi”, ja toimimalla em.
ohjeiden mukaan.
15. Lisäksi voi lisätä esim. taulukon ”joukkueen kaikki ottelut”, jolloin sivulla näkyvät kaikkien
joukkueen pelaamien otteluiden lopputulokset.

