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M e t s ä s t y s s e u r a n  

r e k i s t e r i k s i  

Metseri 7.0 

 
Yhdistyksen sihteerin työt kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi.  

 

Metseri on ohjelma, joka on tehty metsästysseurojen erityistarpeisiin. 

Metseri helpottaa seuran rutiineja, pitämällä jäsen-, lasku- ja maanvuokratiedot 

järjestyksessä. Metseriin voit ryhmitellä jäsenet vapaasti ilman rajoituksia 

jäsenien tai jäsenryhmien määrässä. 

 

Metserin ominaisuudet: 
 

Maanvuokrasopimukset 
• Pitää kirjaa maanvuokrasopimuksista 

• Muistaa ja muistuttaa vuokrasopimusten 

umpeutumisesta 

• Tulostaa valmiin 

maanvuokrasopimuspaperin  

 
Raportit 
• Osoitetarrat 

• Maksusuorituslistat 

• Metsästysvuokra-alueet 

 

Jäsenrekisteri 
• Laskujen tulostus, jäsenmaksut + muut 

• Maksusuorituksien seuranta 

• Muistutukset 

• Vapaat ryhmittely ominaisuudet 

• Erityisominaisuudet 

• Sähköpostilaskutus 

 
Lisäksi 
• Helppo oppia 

• Nopea käyttää 

• Edullinen 

 

 
 

Metseri – seuran 

tiedot järjestyksessä 

 
Myynti ja lisätiedot: 

Web-Media 
 

Timo Mattila 
Puh: 050-517 5386 
Email: timo.mattila@web-media.fi 

Internet: www.web-media.fi 
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Metserissä seuran tiedot  

ovat järjestyksessä. 

 

Laitevaatimukset: 
 
Metseri vaatii toimiakseen Windows Vista, XP 

tai 2000 käyttöjärjestelmällä varustetun PC 

tietokoneen. Näytön resoluution tulee olla 

vähintään 1024*768. 

 

Maanvuokrasopimukset: 
 
Metserillä laadit ja tulostat sujuvasti 

maanvuokrasopimukset. Näet koko 

sopimuksen tiedot näytöllä yhdellä kertaa 

havainnollisiin lohkoihin jaettuna. 

 

Ruudun oikeasta reunasta voit joko hiirellä 

klikkaamalla tai nuolinäppäimillä valita 

henkilön aakkostetusta listasta, sopimuksen 

päättymisajan tai kylän mukaan järjestetystä 

luettelosta. 

 

Alla on osa Metserin tulostamasta 
maanvuokrasopimuksesta. 

Jäsenrekisteri: 
 
Metseri sisältää myös monipuolisen jäsenrekisterin. 

Jäsenrekisterillä ylläpidetään yhteystietojen lisäksi 

jäsenien erityisominaisuudet, jotka voit luoda tarpeidesi 

mukaan. Erityisominaisuuksien avulla voit ryhmitellä 

jäseniä, esim hirvimiehet ja koiranomistajat omaksi 

ryhmäkseen. 

 

Laskutus: 
 
Metserillä tulostat jäsenmaksu- ja muut 

maksulomakkeet ja pidät yllä tulleet 

suoritukset. Voit tulostaa listan maksaneista 
ja maksamattomista jäsenistä. 


