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LCR on verkossa käytettävä aikakirjojen ylläpitotyökalu, joka korvaa MLS:n. LCR:n käytöllä on seuraavia etuja: 

 Johtohenkilöt, kirjurit ja seurakuntaneuvoston jäsenet voivat suorittaa aikakirjojen ylläpitoon liittyviä tehtäviään 

kaikkialla missä heillä on internet käytössään – kotona, mobiililaitetta käyttäen ja niin edelleen.  

 Reaaliaikainen tietojen käsittely, joka tarkoittaa sitä, että jäsenkorttien päivitykset LCR:ssä tapahtuvat 

välittömästi.  

 Mahdollisuus lähettää asiakirjoja, kuten kurinpitoneuvoston asiakirjoja, kirkon keskustoimistoon verkon kautta 

ja välttää paperiasiakirjojen tulostaminen ja postittaminen.  

Seuraa alla olevia ohjeita ja aloita LCR:n käyttö. 

1. Luo LDS Account -tili 
Ellei sinulla ole vielä LDS Account -tiliä, mene 

osoitteeseen ldsaccount.lds.org ja napsauta kohtaa 

Rekisteröidy LDS Account -tilin käyttäjäksi. 

Tarvitset jäsennumerosi, jonka voit saada 

seurakuntasi kirjurilta. Kun LDS Account -tilisi 

on luotu, sinulla on käyttäjätunnus ja salasana, 

joilla pääset käyttämään LCR:tä.  
 

2. Tarkista tehtäväsi oikeellisuus 
Vain tiettyihin tehtäviin kutsutut voivat käyttää LCR:tä. Näitä ovat vaarnojen johtokunnat ja piispakunnat, vaarnan ja 

seurakunnan kirjurit ja toimisihteerit sekä seurakuntaneuvoston jäsenet ja heidän neuvonantajansa. 

3. Kirjaudu LCR:hen ja tutustu sen ominaisuuksiin 
Kirjoita internetselaimen osoitekenttään lds.org/lcr ja paina Enter. Kirjaudu LDS Account -tilin käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla päästäksesi LCR:n päänäyttöön. Napsauta mitä tahansa LCR:n valikon otsikkoa katsellaksesi saatavilla 

olevia ominaisuuksia.  



4. Ohje 

Napsauta Ohje-valikkoa katsellaksesi sen vaihtoehtoja. Napsauta Yleisiä ohjeita päästäksesi tukisivustolle, josta voit 

etsiä tukea aihepiireittäin. Vaarnojen johtokunnat, piispakunnat ja kirjurit voivat napsauttaa Ota yhteys nähdäkseen 

maailmanlaajuisen palvelukeskuksen (GSC) tai vyöhykkeen hallintotoimiston yhteystiedot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vianetsintä 
Jos sinulla on ongelmia päästä LCR:hen tai käyttää sitä, kokeile seuraavaa: 

 Varmista, että sinulla on luotettava internetyhteys. 

 Varmista, että LDS Account -tilisi luotiin käyttäen sinun jäsennumeroasi. 

 Varmista seurakunnan kirjurilta, että sinun tehtäväsi kirkossa on oikein tallennettu käyttäen vakiotehtäviä. 

Jäsenillä, joiden tehtävät on tallennettu käyttäen erikseen määriteltäviä tehtävänimikkeitä, ei ole pääsyä LCR:hen.  

 Varmista, että internetselaimesi on päivitetty uusimpaan versioon. Jos käytössäsi on Internet Explorer (IE), LCR:n 

asianmukainen toimiminen edellyttää versiota 10 tai sitä uudempaa. IE:n päivittämiseen annetaan ohjeet 

osoitteessa http://windows.microsoft.com/ie. Tietokoneita, joiden käyttöjärjestelmä on Windows XP tai sitä 

vanhempi, ei voi päivittää IE:n uusimpaan versioon ja niissä on käytettävä Google Chrome -selainta 

LCR:n käyttämiseksi. Lataa Chrome osoitteessa http://www.google.com/chrome.  

 Jos et näe LCR:n päänäytöllä kuutta valikkoa, kuten yllä olevassa kuvassa, napsauta Johtohenkilön ja kirjurin 

työvälineet -otsikon vieressä olevaa painiketta nähdäksesi valikon. LCR:n näkymä mukautuu näyttöösi 

automaattisesti antaen paremman käyttäjäkokemuksen mobiililaitteiden käyttäjille.  
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