
Yksinkertainen käyttöopas uuteen Online -ilmoituspalveluun (OLR)

Esittelyssä

Online -ilmoituspalvelu

olr.ccli.com
Tärkeää tietoa kaikille kirkoille ja organisaatioille

Online -ilmoituspalvelu



Ei enää tietokoneelle ladattavia ohjelmia
Kuka tahansa ryhmäsi jäsenistä voi ilmoittaa kappaleista milloin vain, missä vain.

CCLI on julkaissut uuden Online -ilmoituspalvelutyökalun, 
joka korvaa vanhan CopyReport4 -ohjelmiston ja 
kaikki aiemmat paperimuodossa olevat kappalelistat. 
Kappaleiden ilmoittaminen palveluun on kaikkien  
CCLI-lisenssinhaltijoiden velvollisuus.

Online -ilmoituspalvelun (OLR) ansiosta kappaleilmoitusten tekeminen on 
yksinkertaista ja nopeaa ja se voidaan suorittaa miltä tahansa tietokoneelta, 
älypuhelimelta tai tabletilta. Käy sivustolla olr.ccli.com ja seuraa siellä annettuja 
ohjeita niin pääset alkuun.  

Sinun tulee ilmoittaa lauluista joka kerran kun niitä kopioidaan eri tavoin käyttöön. 
Kappaleilmoitusta tulee päivittää säännöllisesti, mielellään viikottain sen sijaan että 
päivitys suoritetaan kerran lisenssikauden lopussa. Täältä löydät yksinkertaiset ohjeet 
Online -ilmoitustyökalun käytön aloittamiseen. Lisää apua, ohjeita ja vastauksia 
tavallisimpiin kysymyksiin löytyy Online -ilmoituspalvelun kotisivulta.  
Voit myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia ja autamme mielellämme 
numerossa: +46 90 190 110 tai sähköpostitse: fi@ccli.com

Kiitos että ilmoitatte meille käyttämänne kappaleet!  
Tämä on tärkeä osa CCLI-lisenssinhaltijana toimimista. Ilman kappaleista annettavia 
ilmoituksia emme kykenisi maksamaan tekijänoikeuspalkkioita oikeudenmukaisella 
tavalla kaikille niille, jotka ovat säveltäneet ja osallistuneet niiden laulujen tekemiseen 
joita seurakunnat käyttävät.



LUO KÄYTTÄJÄTILI

Käy sivulla olr.ccli.com ja klikkaa kohtaa Luo käyttäjäprofiili. 

LINKITÄ KÄYTTÄJÄPROFIILISI SEURAKUNTAASI/ORGANISAATIOOSI

Kun kirjaudut sisään OLR -palveluun ensimmäistä kertaa, sinua 
pyydetään liittämään käyttäjäprofiilisi (käyttäjätilisi) seurakuntaasi/
organisaatioosi. Tätä varten tarvitset pääsykoodin joka löytyy CCLI 
-lisenssitodistuksesta tai CCLI:n  lähettämästä sähköpostista. Syötä 
pääsykoodi samassa muodossa kuin se on sinulle lähetetty. (Sinun 
tarvitsee antaa pääsykoodi ainoastaan kerran.)

LISÄÄ KÄYTTÄJIÄ PALVELUUN

Mikäli olet ensimmäinen henkilö seurakunnastasi joka käyttää palvelua, 
sinusta tulee automaattisesti ryhmänne Online -käyttäjätilin “Ylläpitäjä”. 
“Ylläpitäjä” voi lisätä palveluun toisia käyttäjiä (jotka ovat vastuuhenkilöitä 
seurakunnassanne) niin että he voivat myös kirjautua antamaan 
kappaleilmoituksia Online -ilmoituspalveluun. Voit myös valtuuttaa jonkun 
toisen tai useamman henkilön olemaan Käyttäjätilin Ylläpitäjä. Klikkaa 
kohtaa Ylläpito joka löytyy Valikosta hallinnoidaksesi käyttäjätiliänne.

 

Jokainen OLR -palvelun käyttäjä tulee 
saamaan käyttäjäkutsun sähköpostilla 
joka sisältää myös ohjeet siitä kuinka 
kirjautua sisään sekä mistä löytyy 
lisätietoa ja apua.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät 
klikkaamalla “Apua” -linkkiä Online 
-ilmoituspalvelusivuston alalaidassa  
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Käytön aloittaminen



Kappaleen käytöstä ilmoittaminen (CCLI-lisenssi)

Sivulla HAE & ILMOITA kirjoita ilmoittamasi 
ensimmäisen kappaleen nimi ja klikkaa kuvaketta  

tai klikkaa [Enter] näppäimistölläsi.

Jos olet jo aikaisemmin ilmoittanut saman kappaleen 
OLR -palvelussa, voit tällöin klikata kohtaa “Viimeksi 
ilmoitetut” ja saat näkyviin luettelon kappaleista 
jotka olet ilmoittanut palveluun aikaisemmin.
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2 Hae oikea kappale hakutuloksista ja klikkaa kohtaa

Jos et löydä oikeaa kappaletta, klikkaa oranssia 
painiketta sivun alalaidassa missä lukee: “Etkö löydä 
kappaletta?”

Huomioi: Jos et ole varma onko haku palauttanut sinulle oikean 
kappaleen, klikkaa informaatiokuvaketta: ja saat enemmän 
tietoa esiin kappaleesta.  
 
Voit nyt valita ilmoittaa tämän CCLI:n lisenssin piiriin 
kuuluvan kappaleen palveluun. (katso seuraavat sivut)...

Toisin kuin aikaisemmassa CopyReport -ohjelmassa, suosittelemme että Online -ilmoituspalvelussa (OLR) CCLI-lisenssin 
piiriin kuuluvien kappaleiden käytöstä (kopioimisesta, heijastamisesta, monistamisesta jne.) ilmoitetaan viikottain. Jokainen 
kappale ilmoitetaan joka kerran kun se on monistettu/toisinnettu. Voitte jakaa ilmoitusvastuuta siten että lisäätte ryhmään 
käyttäjäksi kenet tahansa henkilön joka ottaa jossakin muodossa kopioita lauluista (esimerkiksi laulunjohtajat) ja pyydätte 
tätä henkilöä antamaan kappaleilmoituksen aina kun kopiointia/toisintoa tapahtuu.

Mennäksesi takaisin sivulle HAE & ILMOITA, klikkaa  
CCLI-kuvaketta vasemmassa ylänurkassa.
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Ilmoita kappale



CCLI-lisenssin piiriin kuuluvista 
kappaleista ilmoittaminen
Tässä kohdassa ilmoitetaan jos kappaletta on kopioitu 
missä tahansa kolmessa ilmoituskategoriassa; Tulosteet, 
Digitaaliset kopiot & Käännökset.  

Huomioi: Et voi ilmoittaa palveluun kappaleita jotka ovat julkista 
omaisuutta      eivätkä siten tekijänoikeuslain alaisia.

Ole hyvä ja ilmoita yksi kopiointitapahtuma ainoastaan 
kerran, ei kopioiden määrää. Saat lisätietoa jokaisen 
kategorian tarkemmasta sisällöstä klikkaamalla sen 
kuvaketta (esim. Tulosteet tai Digitaaliset kopiot jne.). 
Päättääksesi kappaleen ilmoittamisen, klikkaa:

Jos ilmoitat kappaleita palveluun säännöllisesti, luvut 
jotka syötät tässä kohtaa tullaan lisäämään kappaleen 
kokonaiskopiointimäärään kyseisellä ilmoitusajanjaksolla
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Ilmoittaaksesi uudesta kappaleesta, sinun tarvitsee ainoastaan 
kirjoittaa kappaleen nimi hakukenttään sivun ylälaidan 
keskiosassa. Voit palata takaisin HAE & ILMOITA -sivulle koska 
tahansa klikkaamalla CCLI -logoa vasemmassa yläkulmassa.

Lisää ilmoitukseen
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Lyhyt opas CCLI -ilmoituskategorioista

ILMOITTAMINEN CCLI-LISENSSIN PIIRIIN KUULUVASTA KAPPALEESTA

Ilmoita jokainen kopiotapahtuma kappaleesta, älä ilmoita otettujen kopioiden määrää.

Ilmoitus Tulosteesta
Tehdään kun kappaletta on kopioitu käyttöön esimerkiksi tulostamalla, kopioimalla tai käsin kirjoittamalla (esim.piirtoheitinkalvot) tai 
kun kappaleesta on tehty musiikillinen sovitus jos valmista julkaistua sovitusta ei ole saatavilla.

Ilmoitus Digitaalisesta kopiosta
Tehdään kun kappale heijastetaan käyttämällä PowerPoint-ohjelmaa tai jotakin muuta näyttöohjelmaa tai kun laulun sanoja on jaettu 
sähköisesti (esim. sähköpostin välityksellä).

Ilmoitus Käännöksestä 
Tehdään kun kappaleesta on tehty käännös (mikäli käännöstä ei ole jo saatavilla).



Tarkastele ilmoituksiasi
Voit tarkastella ja tehdä muutoksia viimeisimpiin 
kappaleilmoituksiisi klikkaamalla kohtaa 
Ilmoitusaktiviteetti. 

Tällöin näet luettelon kappaleista jotka on ilmoitettu 
palveluun viimeksi. Nähdäksesi mitä tietoja on ilmoitettu 
yksittäisen kappaleen kohdalla, klikkaa kappaleen 
vasemmalla puolella.

Jos muokkaat tai muutat kappaleilmoitusta jonkin laulun 
kohdalla, päätä toiminto klikkaamalla kohtaa.

Ilmoita uusi kappale

Lisätäksesi uuden laulun palveluun, syötä sivun ylälaidassa 
olevaan hakukenttään kappaleen nimi ja klikkaa tai 
klikkaa [Enter] näppäimistölläsi.

Voit palata takaisin pääsivulle klikkaamalla CCLI-logoa 
sivuston vasemmassa yläkulmassa. 
 

Kiitos kun ilmoitat!
Yksityiskohtaisemmat ohjeet löydät klikkaamalla linkkiä Ohje  
joka löytyy pääsivun alalaidassa olevasta mustasta ruudusta.
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Lisää CCLI-lisenssitoiminto



Christian Copyright Licensing International Ltd • Registrert i England & Wales: 2580472 
CCLI:s Europakontor: Chantry House, 22 Upperton Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 1BF, UK

Ota yhteyttä CCLI:iin: 
Puhelin: +46 90 190 110  Sähköposti: fi@ccli.com  Verkkosivusto: ccli.com 

Ilmoita kappaleet palveluun osoitteessa olr.ccli.com
Kirjaudu sisään ja ilmoita kappaleet helposti missä vain – sinun ei tarvitse ladata  
koneellesi yhtään ohjelmaa!

Kappaleilmoitusten antaminen on tärkeä osa CCLI-
lisenssinhaltijana toimimista.  
Vastaanottamamme ilmoitukset mahdollistavat 
oikeudenmukaisten korvauksien maksamisen CCLI:n toimesta 
lauluntekijöille ja niiden julkaisijoille, perustuen siihen kuinka 
paljon kappaleita on kopioitu käyttöön. 
 
Online -ilmoituspalvelu (OLR) tekee kappaleiden 
ilmoittamisesta yksinkertaista.  
Voit nopeasti ja helposti kirjautua sisään palveluun ja 
ilmoittaa kappaleet palveluumme siellä missä kulloinkin olet.

Voit lisätä käyttäjiä seurakuntanne käyttäjätiliin Online 
-ilmoituspalvelussa. Tämän ansiosta kaikki seurakuntanne 
musiikista vastuussa olevat henkilöt/ylistyksenjohtajat/
muusikot voivat ottaa vastuuta kappaleiden ilmoittamisesta. 
Palvelun käyttö onnistuu myös älypuhelimelta tai tabletilta. 

Helppolukuinen käyttöohjeemme näyttää sinulle kuinka 
kappaleita ilmoitetaan OLR -palveluun. Lisätietoja ja lisää apua 
löytyy Online -ilmoituspalvelun sivustolta.

 


