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KOETALLENNUS
2018
Ohjelma ei ole vielä valmis tuotantokäyttöön, mutta sitä voi testata eri koemuotojen osalta.
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1.

Yleistä

Ohjelman versio (vanhat ohjelmaversiot)
Tarkista käyttämäsi ohjelman versio. Kun käynnistät koetallennusohjelman niin saat
ohjelmasi version näkyviin kohdasta Ohje → Ohjelmasta.
Kauden 2018 alussa ohjelman versio on suurempi kuin 1.0.03 ja päivämäärän tulee olla
vähintään 1.8.2018
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Ohjelman versio (uudet ohjelmaversiot)
22.7.2018 jälkeen tulleissa versioissa on mahdollista myös testata ohjelmistoversion ajan
tasalla oleminen silloin jos tietokone on verkossa.

Jos versio on ajan tasalla, ohjelma kertoo myös sen.
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2.

Muutokset uudessa ohjelmassa
Peruskäyttö on samankaltainen kuin vanhan koetallennusohjelman eikä vaadi syvällistä
tietotekniikan tuntemista.
Uusi ohjelma on varustettu sertifikaatilla, joka mahdollistaa ohjelman käytön useimmissa
windows ympäristöissä ilman tietoturvatarkistusten herjoja.
Uusi ohjelma toimitetaan asennuspakettina, joka mahdollistaa kaikkien tietojen
kopioimisen ja käynnistyskuvakkeiden asentamisen oikealla tavalla.
Ohjelma on ladattavissa hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Ohjelma on valmis, mutta
taustatiedot (koirien rekisteröinnit yms.) pitää vielä päivittää ennen paketoimista.
Uusi ohjelma
-

sisältää kaikkien koemuotojen ohjelmat yhdessä paketissa (ks. Asetukset)
sisältää pakotetut paikkakuntavalinnat (paikkakunta pakko valita listalta)
mahdolollistaa ylituomarin tunnistautumisen ja koko koekauden kokeiden käsittelyn
sähköisesti
kaikissa koemuodoissa runsaasti uusia toimintavarmuutta ja virheettömien tietojen
syöttöä palvelevia muutoksia
VAHI uutena koemuotona

Kts. kohdasta Asetukset (seuraava sivu), miten saat eri koemuotojen tallennuksen
käyttöösi!
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3.

Asetukset
Ohjelman perusasetuksiin pääsee valinnalla Tiedosto -> Perusasetukset

Asetuksissa voi määritellä erilaisia ohjelman yleiseen käyttöön liittyviä asetuksia.
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Perusasetukset-ikkuna

Kennelpiirin numero
Tämä asetus käytetään oletusarvona rajaamaan kokeita, kun niitä valitaan kalenterista
(kennelpiirin numerolla).
Nettitulosten ulkoasu
Näillä valinnoilla voi vaikuttaa online-tulospalvelussa muodostettavan nettisivun ulkoasuun
ja rakenteeseen. Jättämällä kaikki asetukset pois, on tulospalvelu helpoin upottaa omien
sivustojen tyyliin. Jos taas käytät tulospalvelua ”irrallaan” muista nettisivuistoista niin
-

fonttiasetus päällä –valinta sijoittaa HTML-ohjauksiin Verdana/Arial fonttiohjauksen
linkitä koira tietokantaan –valinta lisää koiran rekisterinumeron ja siihen liittyvän
suoran pikalinkin tietokantaan
taulukossa reunaviiva –valinta lisää taulukon soluihin reunaviivan
fontin koko ohjaa suhteellisen fontin koon, jonka esitystapa riippuu hieman
käytetystä selaimesta ja laitteesta

Svenska
Valinta vaikuttaa ainoastaan HIRV-tallennuksen tulostettavien pöytäkirjojen kieliasuun ja
muutamien näyttöjen kielivalintaan. Muissa koemuodoissa valinnalla ei ole merkitystä.
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Käytettävien koemuotojen valinnat
Tässä voidaan valita mitkä koemuodot näkyvät Selaa-valinnan alla. Valintoja voi muuttaa
milloin tahansa ohjelman käyttäjän toimesta ja voit tiputtaa pois ei-toivotut koemuodot
esim. tietyn kokeen alla, jotta ne eivät ole sotkemassa näyttöä.
HIRV/KARH-koemuotojen valinnalla mukaan tulevat myös
 HIRV-J ja
 VAHI
AJOK/BEAJ/KEAJ-koemuotojen valinnalla mukaan tulee myös
 I-AJOK
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4.

Linnunhaukkukoe (LINT)
Nämä ohjeet pätevät soveltuvin osin kaikkiin ohjelman koemuotoihin.

Halutun koemuodon valitseminen
Valitaan toiminnoksi LINT-kokeet. Listalla näkyy kuvassa vain LINT-kokeet, koska ohjelman
asetuksissa on määritelty muut koemuodot pois käytöstä.

Uuden kokeen aloittaminen
Aluksi kokeiden lista on tyhjä (lisätään koe).
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Kokeen valitseminen kalenterista
Ei edes yritetä syöttää kokeen tietoja ennenkuin on valittu koe tapahtumakalenterista, josta
saadaan tarpeelliset kokeen perustiedot valmiina.
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Kalenterin selailussa on valmiiksi oletuksena LINT-koe, mutta sen lisäksi listaa voi suodattaa
lisäämällä oman kennelpiirin numeron, jolloin listalla ei näy muita kokeita. Kennelpiirin
numeron voi määritellä myös asetuksissa (oletuksena päälle), mutta sitä voi kuitenkin
edelleen muuttaa myös tässä ikkunassa.

Etsitään haluttu koe listalta ja valitaan se painamalla Valitse painiketta.
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Kokeen tietojen täydentäminen
Taustatiedoista tulee valmiina mm.
- koepaikka
- pvm
- ylituomari (voidaan vaihtaa)
- kokeen tyyppi, koemuoto (näkyvät kolmannella välilehdellä)
- SKLid, joka tarvitaan sähköiseen käsittelyyn (piilossa käyttäjältä)
Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeintä täyttää
- järjestäjän nimi (numero on jo tietokannassa automaattisesti)
- kolmannen välilehden koetoimitsija/sihteeri tiedot

Lopuksi valitse Tallenna.
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Kokeeseen osallistuvien koirien kirjaaminen

Seuraavaksi voidaan kirjata kokeeseen osallistuvat koirat.

15

Voit syöttää koiran rekisterinumeron tai etsiä koiran tietoja tietokannasta.

Kun oikea koira on löytynyt, nähdään koiran tiedot näytössä:

Täydennä seuraavaksi omistajan tiedot ja tiedot rokotuksista.
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Tallenna-napin painamisen jälkeen tiedot näkyvät kokeeseen osallistuvien koirien listalla.

Lisää samalla tavoin kaikki kokeeseen osallistuvat koirat.
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5.

Ajokokeet (AJOK, BEAJ)
Valitaan toiminnoksi AJOK/BEAJ-kokeet. Listalla näkyy kuvassa vain ajokokeet, koska
ohjelman asetuksissa on määritelty muut koemuodot pois käytöstä.

Uuden kokeen aloittaminen
Aluksi kokeiden lista on tyhjä (lisätään koe).
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Kokeen valitseminen kalenterista
Ei edes yritetä syöttää kokeen tietoja ennenkuin on valittu koe tapahtumakalenterista, josta
saadaan tarpeelliset kokeen perustiedot valmiina.

Kalenterin selailussa on valmiiksi oletuksena AJOK-koe, mutta sen lisäksi listaa voi suodattaa
lisäämällä oman kennelpiirin numeron, jolloin listalla ei näy muita kokeita.

Etsitään haluttu koe listalta ja valitaan se painamalla Valitse painiketta.
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Kokeen tietojen täydentäminen
Kalenterin taustatiedoista tulee valmiina mm.
- koepaikka
- pvm
- ylituomari (voidaan vaihtaa)
- kokeen tyyppi, koemuoto (näkyvät kolmannella välilehdellä)
- SKLid, joka tarvitaan sähköiseen käsittelyyn (piilossa käyttäjältä
Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeintä täyttää
- järjestäjän nimi (numero on jo tietokannassa automaattisesti)
- koetoimitsija/sihteeri tiedot

Lopuksi valitse OK.
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Kokeeseen osallistuvien koirien kirjaaminen

Kokeiden selailussa, valitse listalta juuri avaamasi (syöttämäsi) kokeen tiedot (klikkaa koetta
listalla) ja sen jälkeen klikkaa alanurkassa olevaa valintaa Koetapahtumat.
Seuraavaksi voidaan kirjata kokeeseen osallistuvat koirat.

Aloita koiran tietojen lisääminen vallitsemalla Lisää. Kirjaa kaikki kokeeseen osallistuvat
koirat valmiiksi jo edellisenä iltana tai viimeistään koepäivän aamuna.
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Syötä koiran rekisterinumero tai etsi koira (painonappi).

Koiran muut tiedot tulevat tietokannasta oikean rekisterinumeron syöttämisen jälkeen.
Aina kun koira lisätään tai poistetaan listalle niin koiramäärä päivittyy automaattisesti kaikille
kokeessa mukana oleville koirille.
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Koetuloksen kirjaaminen
Koetulos koiralle kirjataan muokkaamalla koirakohtaisia tietoja. Näkymän merkinnät
noudattelevat mahdollisimman pitkälle koirakohtaisen pöytäkirjan kirjaamisessa käytettyjä
tietoja.
Koirakohtaisessa näkymässä (alareuna) löytyy painike Tarkista.

Painamalla ko. painiketta, ohjelma tarkistaa sellaiset asiat mitkä se voi helposti poimia
syötetyistä tiedoista ja huomauttaa niistä käyttäjälle.
Huom! Ohjelman tekemiin tarkistuksiin ei voi luottaa siltä osin, että ne kattaisivat kaikki
mahdolliset virheellisyydet ja puutteet kirjauksissa. Arvostelu täytyy edelleen suorittaa
tuomareiden toimesta koulutetulla tavalla. Vaikka ohjelma herjaisikin jostakin asiasta niin
käyttäjä voi halutessaan hyväksyä tehdyn kirjauksen sellaisenaan korjaamatta sitä.

Pöytäkirjojen tulostamisesta (paljas/lumi)
Aikaisemmin tuloksia käsiteltäessä paperilla oli tärkeää eritellä
- paljas / lumi keli
- BEAJ/AJOK tulokset
- ja kaikki näiden eri yhdistelmät.
Edelleen on täkeää merkitä oikein lumi/paljas koira ja eräkohtaisesti.

Koska tulokset siirtyvät sähköisesti eteenpäin tämä riittää eikä tuloksia
tarvitse eritellä mahdollisesti erikseen tulostettaville pöytäkirjoille!
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6.

Ketunajokokeet (KEAJ)
Valitaan toiminnoksi KEAJ-kokeet. Listalla näkyy kuvassa vain ajokokeet, koska ohjelman
asetuksissa on määritelty muut koemuodot pois käytöstä.

KEAJ-tuloksen kirjaaminen
Ketunajokokeen kirjaaminen aloitetaan samalla tavalla kuin AJOK-kokeenkin eli lisätään
ensin koe, valitaan koe kalenterista ja kirjataan kokeeseen osallistuvien koirien tiedot.
Myös ketunajokokeeseen on lisätty Tarkista-panike, jonka avulla saadaan palautetta joistakin
merkintöihin liittyvistä tarkistuksista.

Tulosten lähettäminen
Kokeiden selailussa näytön alareunassa on painike, jonka avulla koetulos voidaan lähettää
edelleen pöytäkirjantarkastukseen.
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7.

Ilveksenajokokeet (I-AJOK)
Ilveskokeiden kirjaaminen tulee valikon kautta mahdolliseksi, mikäli AJOK/BEAJ-kokeet on
aktivoitu perusasetuksissa.

Ilveskokeen kirjaamiseen pääsee painamalla Lisää-painiketta avautuvalla selausnäytöllä.
Ilveskokeet kirjataan aina yksittäisinä suorituksina eli kaikki tulokseen liittyvät asiat kirjataan
samalla kertaa; ei erikseen kokeen tietoja eikä koirakohtaisia tietoja.
Mikäli sama henkilö kirjaa useita suorituksia voi aiemmin kirjattuja tietoja kuitenkin käyttää
hyväkseen (tallentaa muistin ja uuden suorituksen kohdalla lukea muistista) eirtyisten
painonappien avulla.
Koetuloksen lähetysmahdollisuus aktivoituu koesuoritusten selailulistalla, kun ylituomari
kirjautuu tunnuksillaan ohjelmaan.
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8.

Hirvenhaukkukokeet (HIRV)
Hirvenhaukkukokeiden kirjaaminen tulee valikon kautta mahdolliseksi, mikäli HIRV/KARHkokeet on aktivoitu perusasetuksissa.
Mikäli kyseessä on yhden päivän koe, voi kirjaamiseen tehdä kuka tahansa (=kokeen sihteeri)
ja lähettää tiedot edelleen tarkastukseen. Jos taas kyseessä on koko koekauden koe (ns.
pitkä koe), niin kirjaamisen voi edelleen tehdä ilman tunnuksia, mutta ylituomarin tulee
kirjautua ohjelmaan sisään, jotta tietojen lähetys on mahdollista.

HIRV-tuloksen kirjaaminen
Koetulos kirjataan määrittelemällä ensin kokeen tiedot (Selaa kokeita -> HIRV-kokeet ->
Lisää=) ja sen jälkeen lisäämällä koirakohtaiset tiedot (Selaa kokeita -> valitse koe ->
Koetapahtumat).
Koetuloksen kirjaamisen yhteydessä kannattaa käyttää Tarkista-paniketta, jota painamalla
tietokone tekee joukon tarkistuksia kirjatuista tiedoista ja kertoo käyttäjälle, mikäli ohjelma
havaitsee selviä virheitä tai epätäsmällisyyksiä kirjatuissa tiedoissa.

Huom! Ohjelman tekemiin tarkistuksiin ei voi luottaa siltä osin, että ne kattaisivat kaikki
mahdolliset virheellisyydet ja puutteet kirjauksissa. Arvostelu täytyy edelleen suorittaa
tuomareiden toimesta koulutetulla tavalla. Vaikka ohjelma herjaisikin jostakin asiasta niin
käyttäjä voi halutessaan hyväksyä tehdyn kirjauksen sellaisenaan korjaamatta sitä.
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9.

Karhunhaukkutaipumuskoe (KARH)
Karhunhaukkutaipumuskokeiden kirjaaminen tulee valikon kautta mahdolliseksi, mikäli
HIRV/KARH-kokeet on aktivoitu perusasetuksissa.

KARH-tuloksen kirjaaminen
Karhunhaukkutaipumuskokeiden kirjaamisessa ei ole tullut oleellisia muutoksia. Oleellisin
muutos liittyy siihen, että koska papereita ei enää tarvitse lähettää postitse niin ylituomarin
täytyy tunnistautua.
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KARH-kokeen tuloksen lähettäminen

Jos KARH-oikeuksilla varustettu käyttäjä ei ole kirjautunut sisään niin KARH-taipumuskoetta
ei voi lähettää eteenpäin. Tuloksen voi kyllä kirjata ja syöttää koneelle, mutta lähetys
eteenpäin sähköiseen järjestelmään onnistuu vain jos ylituomari kirjautuu sisään ja lähettää
kokeen.
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10.

Hirvikoirien jäljestämiskoe (HIRV-J)
HIRV-J -kokeiden kirjaaminen tulee valikon kautta mahdolliseksi, mikäli HIRV/KARH-kokeet
on aktivoitu perusasetuksissa.

HIRV-J tuloksen kirjaaminen
Valitse Selaa kokeita ->HIRV-J -kokeet ja avautuvalla näytöllä <Lisää>-panike.
Koska papereita ei enää tarvitse lähettää postitse niin ylituomarin täytyy tunnistautua
voidakseen lähettää kokeen tuloksen eteenpäin. Tuloksen voi kyllä kirjata ja syöttää
koneelle, mutta lähetys eteenpäin sähköiseen järjestelmään onnistuu vain jos ylituomari
kirjautuu sisään ja lähettää kokeen.
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Kokeen tiedot voidaan kirjata kahdella välilehdellä, joissa on esillä samat asiat kuin
paperimuotoisessa kirjaamisessa.

HIRV-J –tuloksen lähettäminen

Lähettäminen ei ole mahdollista, mikäli käyttäjällä ei ole HIRV-oikeuksia.
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Kun HIRV-oikeuksilla oleva YT-kirjautuu sisään on myös tuloksen lähettäminen mahdollista.
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11.

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe (VAHI)
VAHI-kokeiden kirjaaminen tulee valikon kautta mahdolliseksi, mikäli HIRV/KARH-kokeet on
aktivoitu perusasetuksissa.
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VAHI-tuloksen kirjaaminen
Valitse Selaa -> VAHI-kokeet ja avautuvalla näytöllä <Lisää>-panike.
Koska papereita ei enää tarvitse lähettää postitse niin ylituomarin täytyy tunnistautua
voidakseen lähettää kokeen tuloksen eteenpäin. Tuloksen voi kyllä kirjata ja syöttää
koneelle, mutta lähetys eteenpäin sähköiseen järjestelmään onnistuu vain jos ylituomari
kirjautuu sisään ja lähettää kokeen.

Kokeen tiedot voidaan kirjata kolmella välilehdellä, joissa on esillä samat asiat kuin
paperimuotoisessa kirjaamisessa.
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VAHI-tuloksen lähettäminen

Lähettäminen ei ole mahdollista, mikäli käyttäjällä ei ole VAHI-oikeuksia.
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Tuloksen lähettämisen jälkeen näytölle (selaimen näyttö avautuu) tulee esim.

jolloin nähdään, että yksi tulos on onnistuneesti päivitetty tietokantaan.
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12.

Koekalenteri ja kokeen valinta

Yleensä kun koemuodossa valitaan kalenterista koetta, on oletuksena vaihdettavissa kokeen
koemuoto. Käytännössä tässä ei ole mitään järkeä muutoin kuin joissakin tilanteissa
AJOK/BEAJ-kokeiden ollessa kyseessä.
Kennelpiirin numerolla voi rajoittaa selattavien kokeiden määrää ja näyttää vain halutun
kennelpiirin kokeet ko. koemuodossa.
Jos koetta ei löydy listalta ja epäilee esim. sen mahdollisesti päivittyneen myöhemmin
järjestelmään, voi milloin tahansa ladta uudet kokeet palvelimelta alareunassa olevan
painonapin avulla. Kyseinen toiminto vaatii nettiyhteyden ja kestää jonkin aikaa, joten
huvikseen toimintoa ei kannata tehdä.
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13.

Muuta huomioitavaa

Koira puuttuu tietokannasta
Kokeissa tapahtuu usein niin, että koiran tietoja ei löydy ohjelmasta rekisterinumeron avulla.
Usein kysymys on siitä, että koira on siirretty EJ-rekisteriin (reknro ei olekaan FI12345/67
vaan EJ12345/67) tai joskus myös toisinpäin. Koira voi olla myös tuontikoira, jonka
papereissa on kaksi rekisterinumeroa; alkuperäinen kotimaan reknro ja myöhemmin SKL:n
rekisteröinnin yhteydessä saatu FI-rekisterinumero.
Osa ulkomailla rekisteröidyistä koirista puuttuu myös siksi, että jos koiraa ei ole käytetty
Suomessa jalostukseen eikä se ole sukupuukoiran rekisteröity, sen tietoja ei löydy
taustatiedoista.

Ohjelman valinnalla Tiedosto -> Koira puuttuu tietokannasta? voit lisätä puuttuvan koiran,
jotta kokeen läpivienti koepaikalla onnistuu.
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Huom! Ko. valinta ei lisää koiran tietoja nettitietokantaan sen enempää rotujärjestöjen kuin
SKL:n tietokannan osalta. Nettitietokantaan koiran voi edelleen lisätä vain asianmukaisesti
toimittamalla koiran tiedot edelleen toimistolle.
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Kokeen siirtäminen tai peruminen
Kennelliiton yleisiä ohjeitä kokeen siirtämiseen ja perumiseen liittyen on syytä noudattaa
edelleen.
Kaikkien koemuotojen kokeen tiedoissa on kuitenkin mahdollista helposti kirjata siirto ja
tiedottaa siitä myös esim. koepöytäkirjantarkistajaa.

(ulkoasu voi hieman vaihdella koemuodoittain, mutta kirjattavat tiedot ovat samat)

Kokeen pvm:n vieressä löytyy valinnat Siirrä koe ja Peru koe.

Siirrä koe
Klikkaa valinta Siirrä koe.
Kirjaa kokeen uusi päivämäärä kohtaan Uusi pvm:
Kirjaa siirron syy ylituomarikertomukseen ja klikkaa päälle kohta, jossa ilmoitetaan tietojen
raportoinnista myös kennelpiirille.

Peru koe
Klikkaa valinta Peru koe.
Kirjaa perumisen syy ylituomarikertomukseen ja klikkaa päälle kohta, jossa ilmoitetaan
tietojen raportoinnista myös kennelpiirille.
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Kokeessa raportoitavaa kennelpiirille
Kennelpiirien uusien ohjeiden myötä sähköisen käsittelyn vuoksi kaikkia kokeiden papereita
ei tarvitse kierrättää kennelpiirin kautta.
Joskus kokeessa tapahtuu kuitenkin sellaista, että kennelpiirin on saatava tieto
ylituomarikertomukseen kirjatuista tapahtumista. Tämän käsittelyn helpottamiseksi
ohjelmaan on lisätty mahdollisuus rastittaa valinta kertomuksessa raportoitavaa
kennelpiirille. Tyypillisesti tällainen tilanne syntyy esim. tavallisesta poikkeavan negatiivisen
käyttäytymisen vuoksi, jolloin asia kirjataan ylituomarin kertomukseen ja raportoidaan
kennelpiirille.
Ylituomari harkitsee, milloin merkintää on syytä käyttää. Koepöytäkirjantarkistaja voi sitten
reagoidan asiaan tarvittavalla tavalla.
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Koepöytäkirjalla oleva huomautus
Perinteisesti käsin täytetyillä lomakkeilla on kirjoiteltu paljon ylimääräistä infoa, joka on
helpottanut ehkä jossakin määrin paperilla tehtävää käsittelyä, mutta eivät ole tarpeellisia tai
mahdollisia sähköisen käsittelyn aikana.
Kaikissa koemuodoissa on koirakohtaisissa tiedoissa mahdollista kirjata jotain
vapaamuotoisia huomautuksia, jotka päätyvät rotujärjestön tietokantaan.
Uusi koepöytäkirjalle lisättävä huomautus menee jatkossa suoraan näkyviin kennelliiton
jalostustietojärjestelmään, eli sinne ei voida kirjoittaa vapaamuotoisesti mitä tahansa.

Automaattiset kirjaukset

Järjestelmä huomioi automaattisesti suljettu, keskeytetty jne. merkinnät jos ne on koiran
tietoihin rastitettu ja lisää ne koirakohtaisiin tietoihin, jotka välittyvät eteenpäin.

KV-kokeet
KV-kokeessa ylituomarin tulee sääntöjen mukaan esittää CACIT ja vara-CACIT kaikille niille
koirille, joilla siihen on mahdollisuus. KV-kokeissa järjestelmä antaa automaattisesti valinnat:

eli tiedon voi jättää tyhjäksi tai valita koiralle CACIT tai vara-CACIT. Tieto menee suoraan
jalostustietojärjestelmään. Virallinen CACITista tulee vasta kun FCI sen vahvistaa, mutta jos
tietoa ei kirjata niin ei sitä kukaan koiralle edes esitä.
SM-kisat
SM-kisassa voidaan kokeen perustiedoissa määritellä se, mikä titteli kisassa myönnetään
edellytykset täyttävälle voittajalle eli esim.

Kun kyseinen määritelty on tehty niin ko. titteli tulee vaihtoehdoksi koirien tietojen
käsittelyssä ja voidaan kirjata sinne.
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14.

Netti-ilmoittautuminen kokeeseen
Tulevaisuudessa on tarkoitus, että ilmoittautumiset verkkomaksuineen voidaan hoitaa myös
SKL:n omakoiran kautta. Tässä vaiheessa käytettävissä on rotujärjestöjen omalla palvelimella
toimiva, avoin ilmoittautumisjärjestelmä.

Netti-ilmoittautuminen, kokeeseen osallistuja

Ilmoittautuminen aloitetaan painamalla nappia ja syöttämällä koiran rekisterinumero.
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Käyttäjä saa vahvistuksen ilmoittautumisesta sähköpostilla.
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Ilmoittautumistietojen lataaminen koneelle koepaikalla
Ensin lisätään ja avataan uusi koe tapahtumakalenterin tiedoista, kuten normaalisti tehdään
muutenkin.
Sitten kun avataan kokeen koirien tiedot (tyhjä lista), sen näytön alalaidassa löytyy painike
Lataa ilmoittautumiset netistä.

Silloin näytölle tulee ikkuna

Tarkista ohjeen mukaisesti, mitä selaimen näytöllä lukee.
Jos selaimessa on teksti:

voit painaa Peruuta, koska kukaan ei ole ilmoittautunut netissä.
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Huom! Aina jos joku ilmoittautuu netissä niin kyseisen kokeen koetoimitsijalle tulee asiasta
sähköposti-ilmoitus, mikäli hänen omakoiran tiedoissaan on kirjattu toimiva
sähköpostiosoite! Sähköpostitse tulevassa ilmoittautumisessa löytyvät tiedot myös
tuomareista, heidän pätevyyksistään ja mahdollisesta koemaastosta.
Jos Selaimen antamassa ilmoituksessa lukee, että siirtoa varten löytyy tieto:

niin silloin valinta Kyllä, tiedot ok lataa ilmoitettujen koirien tiedot näytölle ilman että niitä
tarvitsee käsin uudelleen kirjoittaa.
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15.

Käyttäjätunnus
Käyttäjän on mahdollista kirjautua ohjelmaan omilla tunnuksillaan, jos käyttäjä on jonkin
ohjelman tukeman koemuodon ylituomari ja on saanut tunnukset tietoonsa. Oletusarvoisesti
tunnukset on lähetetty kaikille, joilla on SKL:n omakoiran tiedoissa kirjattuna toimiva
sähköpostiosoite. Tässä ohjelmassa tunnukset eivät ole samat kuin SKL:n omakoirassa.

Huom! Koesihteerin ei tarvitse kirjautua ohjelmaan. Kirjautumista tarvitaan vain koko
koekauden kokeissa ylituomarin tunnistautumiseen, jotta kokeen tiedot voidaan lähettää
edelleen myös kennelliiton järjestelmään!

Käyttäjätunnuksen syöttäminen

Käyttäjätunnuksena toimii henkilön ylituomarinumero eli kennelliiton jäsennumero.
Salasanan olet saanut sähköpostissa, mikäli tietosi kennelliiton omakoirassa ovat oikein.
Jos olet uusi ylituomari, tietojasi on lisätty tai muutettu ohjelman asentamisen jälkeen niin
voit ladata uusimmat käyttäjälistan tiedot palvelimelta painonapilla <Lataa uusi käyttäjälista
palvelimelta>. Sen jälkeen voit yrittää kirjautumista uudelleen.
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Kirjautuminen ulos ohjelmasta

Kun olet kirjautunut ohjelmaan, tietosi näkyvät ohjelman yläpalkissa (ytnro, nimi,
koemuodot).
Kirjaudut ulos ohjelmasta
 kun ohjelma sammutetaan tai
 menet uudelleen kirjautumisikkunaan etkä syötä salasanaa(oikein tai ollenkaan) ja
painat ok

Tunnukset hukassa
Jos olet kadottanut tunnuksesi tai sinulla ei ole niitä niin voit yrittää kysyä tietoja SHHJ:n
toimistolta tai ohjelman ylläpitäjiltä.
Huom! Kukaan ei päivystä tukipalveluissa tämän ohjelman takia, joten varmista ajoissa, että
sinulla on kaikki kunnossa!
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16.

Ongelmia ohjelman asennuksessa?
Tietokoneen on oltava nettiyhteydessä, jotta ohjelmisto voidaan asentaa ja/tai tietoja
voidaan siirtää tietokoneen ja palvelimen välillä (tulosten lähetys, taustatietojen päivitys).
Asennukseen liittyvät ongelmat voidaan karkeasti jakaa kahteen pääluokkaan:
 koneella oleviin vanhoihin asennuksiin liittyvät ongelmat
 koneen/verkon tietoturvaan liittyvät ongelmat

Vanhoihin asennuksiin liittyvät ongelmat
Jos koneella on ollut aiemmin asennettuna koetallennusohjelma edes kokeilua, demoa tai
testausta varten, saattaa se aiheuttaa ongelmia uuden ohjelman asennuksessa.
Asennusohjelman käynnistyessä ohjelma antaa mahdollisuuden valita asennuslevy, kansio
sekä nimetä niitä uudelleen. Kuitenkin koneella saattaa olla pikakuvakkeita, vanhoja
tiedostoversioita jne. jotka eivät silloin korvaudu uusilla.

Invalid record declaration... ongelma
Aina jos ohjelman käynnistyessä tai käytön aikana tulee ”Invalid file” (Invalid record
declaration) ongelma ja ohjelma sammuu, on kyseessä yhteensopivuusongelma vanhan ja
uuden ohjelman välillä. Silloin koneella on jo olemassa vanhemmalla versiolla tehtyjä
tiedostoja, jotka eivät ole yhteensopivia uuden version kanssa.
Kyseisen ongelman ilmetessä, ikkunassa näkyy myös ongelmia aiheuttavan tiedoston nimi.
Alla olevassa kuvassa ko. ongelma ilmenee tiedoston AJOKOKEET.TPS käsittelyn yhteydessä.

Ongelman ratkaisu on yksinkertainen: POISTA ONGELMIA AIHEUTTAVA TIEDOSTO!
Esim. resurssienhallinnan avulla voi etsiä kyseistä tiedostoa koneelta nimellä, koska
virheilmoitus ei kerro, missä kyseinen tiedosto sijaitsee.
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Koneen tai verkon tietoturvaan liittyvät ongelmat
Paras virustorjunta on automaattisesti toimiva ja päivittyvä. Automaattinen
virustorjuntaohjelma tutkii tietokonetta jatkuvasti käytön aikana ja ilmoittaa löydetyistä
viruksista. Se tutkii myös tietokoneen verkkoliikennettä ja etsii merkkejä viruksista.
Löytäessään viruksen ohjelma ilmoittaa siitä heti käyttäjälle, poistaa tai eristää viruksen
tehtyjen asetusten mukaisesti. Automaattisen päivityksen ansiosta löytyvät myös kaikkein
uusimmat virukset.
Tietoturvaohjelmat voivat joskus estää ohjelman asentamisen tai päivittämisen. Merkittävä
osa ohjelmien asennuksen, päivityksen ja käytön ongelmista johtuu tietoturvaohjelmista.
Tämä koskee erityisesti yritysten omistuksessa olevia koneita, mutta myös entistä enemmän
ns. kotikäyttäjien koneita. Vielä edellisenä vuonna hyvin toiminut tietoturvaohjelma on
voinut saada uuden ”tehokkaan” ominaisuuden, joka voi esimerkiksi kokonaan estää
ohjelmapäivityksen hakemisen internetistä ja estää verkosta ladatun asennusohjelman
suorittamisen.
Koetallennusohjelma ja sen asennuspaketti sisältää sertifikaatin, joka varmistaa sen, että
kyseinen ohjelma tulee luotettavasta lähteestä. Sertifikaatti on myönnetty nimellä EK
Palvelut ja sen hallinnoija on GoDaddy Secure Certificate Authoririty. Jokainen toimitettu
ohjelmistopaketti on digitaalisesti allekirjoitettu.
Koska ohjelma ladataan netistä, suhtautuvat monen koneen tieturvamäärittelyt kuitenkin
ohjelmistoon siten kuin se olisi vihamielinen ja koneelle vaarallinen tai epäilyttävä
ohjelmisto. Osa koneista estää jo lataamisenkin netistä, koska kyseessä on ohjelma,
tutkimatta edes ohjelman sisältöä.
Jos asennus onnistuu niin silti ongelmia voi tulla, kun ohjelmistoa yrittää käyttää.
Koetallennusohjelma muodostaa nettiyhteyden ja kutsuu asennuspaketissa olevia muita
ohjelmistoja usein käytön aikana. Esim. joissakin tapauksissa kone voi antaa herjan tyyliin
”windows ei voi käyttää määritettyä laitetta, polkua tai tiedostoa. Sinulla ei ehkä ole
tarvittavia käyttöoikeuksia” tms. Yleensä silloin on kyse palomuurin asetuksista.
Koetallennusohjelmiston sisältämille ohjelmille tulee sallia verkkoliikenne ja niiden
suorittaminen luotettavina ohjelmina tulee sallia.

Tuki ongelmatilanteissa
Lähtökohtaisesti tukea ei ole saatavilla (piste)
Testaa hyvissä ajoin ennen koetta ohjelmiston toiminta omassa käyttöympäristössäsi!
Sähköpostitse asioita voi tiedustella osoitteesta info@koiratietokanta.fi

