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Niin säilytysohjelman osallistujat kuin koordinaatiokin on kokenut
ilmoittautumisprosessin ja varsinkin vuosittaisen raportoinnin
monimutkaiseksi ja raskaaksi. Ohjelmassa on pitkään toivottu niiden
muuttamista kevyemmiksi. MTT:n tietopalveluihmiset ja ohjelman
koordinaatio ovat nyt tekemässä tarvittavaa tietojärjestelmää ja
koneistoa. Alla ennakkotietoa asiasta tämänhetkisen tilanteen
mukaisesti.
Hahmottuneet periaatteet:
●
Osallistuja on systeemissä ensimmäisestä yhteydenotostaan lähtien. Kaikilla koordinaattoreilla
on mahdollisuus viedä ilmottautumis- tai raportointiprosessia eteenpäin, tai lähettää ilmoituksia
eri kriteereillä valikoidulle joukolle.
●
Tietojen täyttö alkaa ohjelman lähettämällä linkillä raporttiin. Linkki voi tulla rutiinina
(vuosiraportointi) tai jonkin tarpeen mukaan (ohjelmaan liittyminen tai säilyttäjän pyyntö).
●
Ohjelmaan ilmoittautuminen on “esivuosiraportti”, eli säilyttäjille on vain yksi raporttipohja.
●
Sähköisessä raportissa on aina edelliset tiedot pohjana: tarkista, muuta ja hyväksy.
●
Täyttöä ei tarvitse tehdä kerralla. Säilyttäjän kuittauksen lisäksi vaaditaan ohjelman puolesta
hyväksyntä raportin sulkemiseen.
●
Lähetetty linkki on ainutlaatuinen, joten osallistuja näkee vain tarkoitetun raportin.
●
Säilytyshistoria säilytetään.
●
Täytettävät kohdat selitetään tarvittavalla tarkkuudella epäselvyyksien välttämiseksi.
●
Paperiversio pidetään vaihtoehtona. Pyritään siihen että siinäkin riittää muutosten ilmoitus.
Huomionarvoista:
●
Uudesta systeemistä saadaan paras hyöty (ajan ja rahan säästö), jos kaikilla on mahdollisuus
käyttää sähköpostia.
●
Systeemi ei vaadi erillisiä salasanoja tai kytkentää verkkopankki-, Facebook- tai Google-tiliin tai
vastaaviin.
●
Paperiversion käytössä suurempi riski virheisiin (kirjoitus- ja muotovirheet).
●
Ensimmäisellä kerralla (tavoitteena jo 2015) raportointi on isompi työ.
Avoimia kysymyksiä:
●
Mitä yhteenvetoja kaivataan rekisteriotteen tai APR-todistuksen lisäksi?
●
Kuinka laaja pilottitestaus ennen käyttöönottoa?
●
Käytännön kysymyksiä, kuten miten kanojen alkuperien raportointi toteutetaan?
●
Ovatko kerätyt tiedot tarkalleen samat kuin ennen? Todennäköisesti suppeampi.
●
Onko tulossa jossain vaiheessa tilanne, ettei paperipostia käytetä ollenkaan?
Mitä tehdä etukäteen:
●
Harkitse vahvasti sähköpostiosoitteen hankkimista, jos sinulla sitä ei vielä ole, mutta siihen on
mahdollisuus.
●
Kun saat nykyiset tiedot paperilla alkuvuodesta, tarkista pitävätkö ne paikkansa. Tietyissä
kohdin on aiemmin hyväksytty myös vääränmuotoisia vastauksia, mm. pitopaikkatunnuksen
osalta, joten se on ainakin syytä selvittää.

