Tervetuloa Suomen Kirkkomusiikkiliiton ja
Yhteiskustannuksen uuteen verkkokauppaan!
Suomen Kirkkomusiikkiliiton ja Yhteiskustannuksen verkkokauppa on nyt
avattu osoitteessa www.skml.fi. Uudistetulta sivustolta löytyy tuttuun tapaan
ajankohtaista infoa sekä kauppa. Uutuutena suurin osa kaupan nuoteista
on nyt saatavilla myös digitaalisessa muodossa.

Näkymä Suomen Kirkkomusiikkiliiton ja Yhteiskustannuksen uudesta verkkokaupasta.
Vasemmasta reunasta löytyvät suodattimet, joita valitsemalla saa rajattua
nuottivalikoimaa lähempään tarkasteluun.
Kirkkomusiikkiliiton verkkosivusto on kokenut tämän vuoden aikana ison uudistuksen.
Suomen Kirkkomusiikkiliiton ja Yhteiskustannuksen verkkokaupan uudistamisprojekti on tullut päätökseen ja tulokset ovat
nähtävissä osoitteessa www.skml.fi. Uusi
verkkokauppa vastaa asiakkaiden toiveisiin
saada nuotit myös digitaalisessa muodossa,
kun suurin osa nuoteista on nyt saatavilla
myös pdf-tiedostona.
Samassa isossa projektissa verkkokaupan rinnalle luotiin toimiston työtä helpottamaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka
kytkeytyy verkkokauppaan saumattomasti.
Verkkokaupassa on esillä paljon tuotteita ja valikoima täydentyy koko ajan. Laskutuksen lisäksi kaupassa on mahdollista
maksaa maksukorteilla tai verkkopankissa
suomalaisen Paytrail-maksupalvelun kautta.

Nuotit ja digitalisaatio
Suomalaista musiikkikenttää seuratessa
nuotiston digitalisoitumisen huomaa sel-

västi, tabletlaite nuottitelineellä ei ole enää
harvinaisuus.
Kirkkomusiikkiliiton
verkkokaupassa
on onnistuneen maksutapahtuman jälkeen
mahdollista tallentaa digitaalinen nuotti
omalle tietokoneelle pdf-tiedostona ja halutessaan tulostaa se heti käyttöön.
Ladattaviin pdf-tiedostoihin tulostuu
vesileima, josta näkee muun muassa ostopäivämäärän sekä kappalemäärän, moneenko nuottikopioon ostetut käyttöoikeudet oikeuttavat. Näin kynnys nuottien laittomaan
kopiointiin nousee, jolloin tekijät saavat jokaisesta nuotista heille kuuluvan korvauksen. Ostathan siis nuotit koko kokoonpanolle
sähköisiäkin tiedostoja tilatessasi. Esimerkiksi 32 laulajan kuorolle tilataan 32 nuottia, jolloin pdf-tiedoston vesileimassa näkyy
käyttöoikeus 32:lle kopiolle.

Nuottien haku verkkokaupassa
Uudessa verkkokaupassa on panostettu
hakuominaisuuksiin. Koko verkkokaupan
tekeminen aloitettiin keräämällä nuoteista
kaikki tiedot yhteen nuottirekisteriin. Nuotti-

Verkkokaupan sanahaku sijaitsee sivuston
vasemmassa yläkulmassa.

rekisterin perusteella sekä Kirkkomusiikkiliiton kanttoriammattilaisten asiantuntemuksen avulla kauppaan luotiin mahdollisuus
suodattaa nuottivalikoimaa eri kriteerien
avulla.
Kaupan suodattimien avulla asiakas
voi kaventaa valikoimaa tarpeensa mukaan,
joko nuottien musiikillisten tai kirkollisten
ominaisuuksien perusteella. Asiakas pystyy
valitsemaan nuottivalikoimasta esimerkiksi
jouluaikaan sopivat nuotit neliääniselle sekakuorolle a cappella.
Suodattimien lisäksi kaupassa on sanahaku, jolla voi hakea vaikka virren numeron
mukaan, säveltäjän nimellä, kirjoittamalla
alkua raamatunkohdasta, tai mikä hakusana
parhaiten kuvaakin nuottitarvetta. SKML:n
verkkokaupan "oma Google" hakee annettua
hakusanaa kaikkien kaupassa esillä olevien
nuottien tiedoista. Haulla pystyy etsimään
myös lahjatavaroita sekä ansio- ja virsimerkkejä.
Verkkokaupan sanahaku on varsin näppärä, koska sanasta ei tarvitse kirjoittaa kuin
muutama ensimmäinen kirjain, niin haku alkaa jo etsiä tuloksia tietokannasta.
Vinkiksi myös, että sivun yläreunasta
löytyy Ohjeita-linkki, josta voi käydä katsomassa hakuvinkkejä ja lukemassa lisätietoa
toimitusehdoista tai esimerkiksi virsimerkkien suorittamisesta.

Tilaukset ja lataukset säilyvät omalla käyttäjätilillä

Oman tilin valikosta pääset esimerkiksi lataamaan ostamasi nuottitiedoston uudelleen.

Rekisteröitymällä voi luoda itselleen verkkokauppaan omat tunnukset, joilla kirjautumalla sisään pääsee näkemään omien osoitetietojen lisäksi tehdyt tilaukset.
Oma tili toimii myös varmuuskopiona,
sillä sieltä löytyvät latauslinkit ostettuihin
pdf-tiedostoihin. Linkit ovat voimassa vuoden ajan ostopäivämäärästä. Rekisteröityminen ei kuitenkaan ole pakollista, verkkokaupassa voi asioida myös ilman omia
tunnuksia.

Oikopolkuja ja suosituksia
Sivuston etusivulta (www.skml.fi) sekä
kaupan etusivulta löytyy oikopolku-laatikko helpottamaan kaupassa navigoimista.
Oikopolkuihin on koottu linkkejä eri tuotekategorioihin. Klikkaamalla esimerkiksi
Instrumentaali-nuottikuvaketta, pääsee heti
tutustumaan kaikkiin valikoiman instrumentaalikappaleihin.
Suosittelemme-laatikoihin
nostetaan
tuotevalikoimasta esiin ajankohtaisia nuotteja ja saattaapa näkyviin tulla aika ajoin
myös erilaisia kampanjoita tarjoushintoineen.
Kaupan etusivulla, eli näyteikkunassa,
voi tarkistaa uusimmat julkaisut sekä etsiä
nuotteja avainsanojen avulla. Avainsanat on
luotu suoraan virsikirjan aiheiden pohjalta.

Verkkosivuston infosivuja elävöittävät
kirkkomusiikkiaiheiset kuvat.

Vaikka verkkosivusto ja -kauppa on nyt täydellisesti myllätty uuteen muotoon, Kirkkomusiikkiliton toimistoon voi edelleen olla
yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse, tai
vaikka verkkosivuston kautta yhteydenottolomakkeella.

Tervetuloa kaupoille!

Ajankohtaista-sivulta löytyvät
uusimmat uutiset ja tapahtumat.

Teksti ja kuvakaappaukset:
Maria Hannus-Hautala

