
SolidSport
Ottelun lisäys palveluun

YLLÄPITÄJÄ



Ottelun lisäys palveluun

1. Ilmoita toimisto@lepy.fi kiinnostus palvelun käyttöön

2. Kirjaudu sisään palveluun

3. Avaa admin –valikko ja valitse ‘Games’

4. Lisää uusi peli

5. Anna ottelun tiedot
• Kirjoita seuran nimi kokonaisena, monet jo valmiiksi palvelussa.  “Leppävaaran Pyrintö”
• Ikäluokka “B-06”
• Sarja ja pelipaikka“MU14 (P06 1.Div), 2019-2020, Karakallion koulu”
• Ottelupäivä ja ajankohta Valitse päivä ja aloitusaika
• Erien määrä “4”
• Erän kesto “10 min”

6. Valitse live –kuvan jako

7. Tarkista, että ottelu näkyy palvelussa

8. Muuta tarvittaessa ottelun tietoja tai poista ottelu

9. Muuta tietoihin oikea sarja

10. Palvelu tiedottaa automaattisesti LePyä seuraavia käyttäjiä

mailto:toimisto@lepy.fi


1. Ilmoita toimisto@lepy.fi kiinnostus
palvelun käyttöön

• Kerro ikäluokka

• Kerro henkilöt
• Nimi

• Sähköposti

mailto:toimisto@lepy.fi


2. Kirjaudu sisään palveluun

Käyttäjätunnus
on aktiivinen



3. Avaa admin –valikko

Valitse
“Games”



4. Lisää uusi peli

Valitse

“Create new 
game +”



5. Anna ottelun tiedot “esimerkki”

• Kirjoita seuran nimi
kokonaisena, monet jo 
valmiiksi palvelussa. 
“Leppävaaran Pyrintö”

• Ikäluokka “P-07”

• Sarja ja
pelipaikka“MU14 (P06 
1.Div), 2019-2020, 
Karakallion koulu”

• Ottelupäivä ja ajankohta

• Erien määrä “4”

• Erän kesto “10 min”



6. Valitse live –kuvan jako
• Valitse ‘Game will be broadcasted live’

• Valitse ‘Broadcast with mobile device’
• Linkit SolidSport Broadcast sovelluksen lataamiseen

avautuvat
• Google Play (Android) ja App Store (Apple iOS)

• Kerro lähetyksen aloitusaika ‘when should the 
broadcast start for the viewers’

“5 minutes before”

• Kerro nettiyhteys ‘expected network connection’
“4G”

• Älä muuta ehdotettua maksutietoa ‘require payment’
• price  “5 EUR”

• Kerro näytettävä tulostaulu HUOM! Sovi tästä
kuvaajan kanssa.
• Scoreboard 1 – “joukkueet, pisteet, erä” (helpompi, 

kuvaajalle näkyy kello mutta ei tule lähetykseen)
• Scoreboard 2 – “joukkueet, pisteet, erä, kello”



7. Tarkista, että ottelu näkyy palvelussa

Valitse
“Games”

ja lisätty peli
näkyy tulevissa

‘upcoming 
games’.



8. Muuta tarvittaessa ottelun tietoja tai poista
ottelu

Valitse ‘Games’, ja
avaa haluttu peli
‘show’ napista.

Voit muokata pelin
tietoja ‘edit’ 

kohdasta

Esim. Ajankohta, 
erien kestot jne. 

Jos ottelu
peruutetaan, 

poisto tehdään
‘delete’ kohdasta



9. Muuta livelähetyksen tietoihin oikea sarja
(ei käytettävissä tuottajilla)

Valitse ‘Live’, ja
muokkaa haluttua
peliä ‘edit’ napista.

Lisää “luokat” 
kohtaan oikea sarja, 

lisäksi voit lisätä
tunnisteisiin

pelaajien
syntymävuodet

Esim. Luokka: WU14 
1.div / Tunnisteet: 
Tytöt 2006, Tytöt

2007. 

Huom! Tunnisteita
lisätessä katso, että
tunniste varmasti

tallentuu (ympärille
muodostuu laatikko)



10. Palvelu tiedottaa automaattisesti LePyä
seuraavia käyttäjiä

Tiedotus
lisätystä
ottelusta

lähtee hetken
kuluttua

seuraajille



Kiitos avusta!
toimisto@lepy.fi


