Silvadatan metsäohjelmien peruskurssi
Kohderyhmä

Tarjoamme metsänhoitoyhdistysten uusille toimihenkilöille 2-päiväistä Silvadatan
metsäohjelmien peruskurssia.
Peruskurssi liittyy laajempaan MHY-ketjun uusien toimihenkilöiden perehdytyskoulutukseen. Muista koulutuskokonaisuuden osioista MTK lähettää tarkempaa tietoa.

Ohjelmat

Silvadatan metsäohjelmien peruskurssilla käydään läpi metsätoimihenkilön tarvitsemat perustoiminnot seuraavista ohjelmista: Silva-Kuviot, MHY-Asiakaspalvelut, SilvaGis, TyöohjelmaGis, TJ-Seuranta, Päivyrin työt-osio, Tila-arvio, SilvaNetti ja Metsäselain.

Ajankohdat

1.-2.11.2016
 1. päivä klo 10 – 16
 2. päivä klo 8.30 – 15

Paikka

Silvadatan koulutusluokka (1krs.)
Revontulentie 8 C, 02300 Espoo

Hinta

2-päiväisen koulutuksen hinta on 3250 € + alv. Kokonaishinta jaetaan koulutukseen
osallistuvien kesken.
Koulutukseen mahtuu enintään 10 henkilöä ja kaikilla on käytössä Silvadatan koulutuskone. Kurssi järjestetään, jos osanottajia on vähintään viisi. Jos osanottajat haluavat, järjestetään kurssi pienemmälläkin osanottajamäärällä. Jos koulutustilaisuus saadaan täyteen, tulee koulutuksen hinnaksi 325 € + alv 24% /henkilö.
Hinta sisältää opetuksen, koulutustilat sekä kahden päivän tarjoilut (1. pv: aamukahvi
+ suolainen, lounas ja iltapäiväkahvi + pulla, 2. pv: lounas ja iltapäiväkahvi + pulla,).

Ilmoittautuminen

www.silvadata.fi/kurssit viimeistään perjantaihin 26.10.2016 mennessä.

Majoitus

Koulutusta varten on varattu huonekiintiö Sokos Hotel Tapiola Gardenista (Tapionaukio 3, Espoo). Majoituksen voitte varata itse Sokos Hotels Myyntipalvelun kautta joko puhelimitse tai netin kautta ennen 17.10.2016, jolloin varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin. Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus
”MTK Silvadata” tehdessänne varauksen puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelin: 020–
1234 600 / yksittäiset huonevaraukset tai sähköpostilla: sokos.hotels@sok.fi
Netin kautta varatessa www.sokoshotels.fi– varauskoodi on BMTKSILVADATA.
Hotellihuoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00 jälkeen ja ne tulee luovuttaa
lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.

Peruutukset

Koulutuksen voi perua kuluitta 7.10.2016 mennessä, minkä jälkeen useamman organisaation toimihenkilöistä kootussa yhteiskoulutuksessa veloitetaan sen suuruinen
osa koulutuspäivien kokonaishinnasta kuin ilmoittautuneita on. Peruuttamattomasta
tai käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan samansuuruinen osa. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kuluitta toiselle henkilölle joko omasta organisaatiosta tai järjestämällä itse toisen organisaation henkilön tilalle.
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Koulutuspaikka
Ajankohdat
Kouluttaja

Metsänhoitoyhdistysten uudet toimihenkilöt,
max. 10 henkilöä
Silvadatan koulutustilat
Revontulentie 8 C, 02300 Espoo
1.-2.11.2016
Kari Laatikainen

Sisältö:
Silvadatan ohjelmistokokonaisuus ja toimintaympäristö
MHY-Asiakaspalvelut
 Asiakasrekisterin ylläpito
 Töiden suunnittelu ja ajoittaminen
 Toimenpiteet työmaalla
 Työmaakartta
 Puukauppa
 Tiedonsiirrot
 Raportit
 Toteutus
Silva-Kuviot


SilvaGIS

Metsävaratietojen ylläpito
Metsäsuunnitelmakartta





Kartan käsittely
Kartta-aineistot
Kartan piirto





Korjuutyömaan valmistelu Mhy-Asiakaspalveluissa
Korjuutyömaan siirto (Puunohjaukseen)
Korjuutyömaan muokkaaminen (Puunohjauksessa)

Puunohjaus

TyöohjelmaGIS
 Työmaan sijaintitiedot ja työmaaohjeet urakoitsijoille
TJ-Seuranta


Puukaupan hinta- ja katkonnanseuranta
Jatkuu…
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Päivyrin työt-osio
 Käyttövinkit
 Raportit
Tila-arvio





Yleiset ja arviokohtaiset määrittelyt
Kuviotiedot tila-arvioon
Tietojen muokkaus
Raportit

SilvaNetti ja Metsäselain
 SilvaNetti ja Metsäselain metsänomistajan työvälineenä
 SilvaNetti ja Metsäselain metsätoimihenkilön näkökulmasta
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