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Sisältö 

• Mitä uutta? 
• Ohjelman käyttö koepaikalla 

• AJOK koetallennus ja tulosteet 
• KEAJ koetallennus ja tulosteet 
• IAJOK koetallennus ja tulosteet 
• Koekauden kokeet (AJOK, KEAJ) 

• Tietojen lähetys pöytäkirjantarkastajalle 
• Tulospalvelu 
• Ohjelma pöytäkirjantarkastajalla 



Mitä uutta? 

• Tietojen lähetys ja vastaanotto 
 

• Kettukokeet 
 

• Ilveskokeet 
 

• Sähköinen tulospalvelu koepaikalle ja nettiin 
 

• Koekauden kokeiden huomiointi 
 



Ohjelman käyttö koepaikalla 

• Ohjelman sihteeriversio vapaasti ladattavissa 
 

• Testatkaa ennen koetta, varmistakaa että 
• koiran valinta ja syöttö onnistuu  

(taustatiedot asentuneet oikein) 
• tulostus toimii (koko lomake tulee ulos) 
• tallennus säilyy (ei kirjoitussuojausta) 

 

• Tarvitsee tulostimen koepaikalle 
• Kopioivan monitoimilaitteen käyttö helpottaa, 

koska tarvitsee ottaa vain yhden tulosteen, johon 
allekirjoitukset ja kopiot sen jälkeen 



Ohjelman käyttö koepaikalla 

• Tarvitsee tulostimen koepaikalle 
• Kopioivan monitoimilaitteen käyttö helpottaa, 

koska tarvitsee ottaa vain yhden tulosteen, johon 
allekirjoitukset ja kopiot sen jälkeen 

• Kokeen ja koirien tiedot syötetään jo ennen 
ryhmien vastaanottoa; myös tuomarit yms. voi 
lisätä valmiiksi 

• Ei vaadi suurempaa tietotekniikan osaamista; 
koneen peruskäytön osaaminen riittää 
(tekstinkäsittely, sähköposti tasolla) 



Ohjelman käyttö koepaikalla 

• Kannattaa käyttää! 
• vähentää virheitä  

• pistelaskut yms. 
• koiranohjaaja saa tulosteen joka vastaa tallennettuja tietoja 
• välitön palaute ja nopea virheiden korjaus 

• nopeuttaa tulosten käsittelyä ja vientiä tietokantaan 
• jatkossa ainoa mahdollinen tapa - ei enää papereilla 

toimintaa 
 

• Koepaikalla ei tarvita välttämättä internet-
yhteyttä 
• Jos yhteys löytyy niin mahdollistaa myös tulospalvelun 

(online) ilman paikallisia nörttejä 



AJOK-koetallennus koepaikalla 



AJOK-koetallennus koepaikalla 



AJOK-koetallennus koepaikalla 



AJOK-koetallennus koepaikalla 



AJOK-koetallennus, tulosteet koepaikalla 

Koirakohtaisen pöytäkirjan tulostaminen 
- heti koiran arvostelun valmistuttua 
- allekirjoitukset 



AJOK-koetallennus, tulosteet koepaikalla 

Koepöytäkirjan tulostaminen 
- Ylituomarin kertomus 
- Ylituomarin allekirjoitus 

Jos Yt:n nro oikein niin tarkistaa 
nimen kirjoitusasun 



KEAJ koetallennus ja tulosteet 

Sama periaate kuin 
AJOK-kokeissa 
• Selaa kettukokeita 
• Valitse <Lisää> 
• Täydennä tiedot ja 

paina OK 

 



KEAJ koetallennus ja tulosteet 

KEAJ kokeiden selailunäytöllä valinnat tulosteille 
• Koepöytäkirja 
• Koirakohtainen lomake 

 



Ilveksenajokokeen tallennus ja tulosteet 

Käytännössä sama kuin KEAJ, mutta 
IAJOK käsitellään erikseen, omina kokeinaan.  
 

Myös tietokannassa eriteltynä. 



Koekauden kokeet (AJOK, KEAJ) 

Kokeen tiedoissa voidaan ruksata tieto siitä onko 
kyseessä koekauden kokeen suoritus 



Koekauden kokeet (AJOK, KEAJ) 

Rasti tulee automaattisesti 
SKL:n koepöytäkirjalle 

Tietokannassa näkyy 
listauksessa (kk) vastaavasti 
kuin aiempien pitkien 
kokeiden kohdalla (p) 



Tietojen lähetys pöytäkirjantarkastajalle 

Lähetys tapahtuu samoin 
olipa kyseessä 
• AJOK 
• KEAJ tai 
• IAJOK 

 



Tietojen lähetys pöytäkirjantarkastajalle 

Siirron onnistuminen 
näkyy ”liikennevaloilla” 
koelistalla ja lähetyksen 
jälkeen tekstinä 
lähetysnapin päällä 



Tietojen lähetys pöytäkirjantarkastajalle 

Ensimmäisellä 
kerralla ohjelma 
kysyy kenelle tiedot 
lähetetään. Jatkossa 
ohjelma muistaa 
sähköpostiosoitteen, 
mutta se voidaan 
muuttaa haluttaessa 
ohjelman asetuksissa 



Tulospalvelu (AJOK) 

Vapaasti jaossa olevalla koesihteerin versiolla voi tuottaa 
tulospalvelun kokeen aikana sähköisesti sekä koepaikalla että 
netissä koetta etänä (kotona) seuraaville. 
 
• Tarvitaan nettiyhteys (riittää esim. jako puhelimen kautta) 
• Eräkohtaiset haku- ja ajominuutit kokeen aikana 
• Eritellyt pisteet ja sijoitukset nappia painamalla heti kun 

ylituomari on vahvistanut tulokset ja koe päätetty 
• Ei vaadi erillistä henkilöä tulospalveluun (hoituu 

koesihteerin toimesta) 
 
 



Tulospalvelu (AJOK) 

<Tee tulos.htm> 
nappi generoi 
tiedoston, joka on 
näytettävissä 
selaimessa 

Rastittamalla valinnat 
määritellään se, näy-

tetäänkö lopputulokset 
pisteineen ja päivit-
tyykö seurantasivu 

automaattisesti 
katselijalla 

<Lähetä tulospäivitys> 
nappi lähettää 
taulukon päivityksen 
nettiin (jos koneella 
on internetyhteys) 



Tulospalvelu (AJOK) 

Onnistuneen lähetyksen jälkeen näytölle tulee kuittaus ja tiedot siitä, 
mistä tulokset löytyvät netissä. 
 

Huom1: Lähetyksen voi tehdä ja testata heti kun yksikin koira on 
syötetty kokeeseen. 
 

Huom2: Tätä tulospalvelua voi vapaasti käyttää ja testata myös 
omissa kokeiluissa. Nämä tulokset eivät mene tietokantaan tai 
tallentajalle ja ne näkyvät vain niille, joille linkin ilmoittaa! 



Tulospalvelun (AJOK) ulkoasu 

Muutamaa parametria voi muuttaa ohjelman perusasetuksissa eli 
• fontin koko 
• laitetaanko yleensäkään fonttiohjauksia (jos upotetaan 

kisasivustoon niin voi käyttää sivuston omia tyyliasetuksia) 
• käytetäänkö kehystettyä taulukkoa 
• lisätäänkö linkki tietokantaan (ja koiran reknro) 

 
Huom! Taulukko syntyy siis nappia painamalla eikä HTML-
koodauksesta ja nettiohjelmoinnista tarvitse välttämättä tietää mitään 



Tulospalvelun ja koetallennuksen (AJOK) 
käyttömahdollisuuksia 

Koepaikalla salissa tietokone, 
jossa projektori kiinni tai 

pelkästään tietokone. 
Tietokone netissä ja 

selaimella auki tulossivu. 
 

Yt kirjaa itse tulokset ja joka 
koiran jälkeen päivittää 

tulostaulukon nettiin (kaksi 
napin painamista) 

 

Yksi mies pyörittää 
orkesteria, jossa tulospalvelu 
koepaikalla ja myös netissä 

toimii! 
 

Nettikäyttäjä kotona 
tietää tilanteen samoin 

kuin koepaikalla 
olijatkin 

 



Tulospalvelun ja koetallennuksen (AJOK) 
käyttömahdollisuuksia 

Tulospalvelu ja 
tilanne toimii 

edelleen samoin kuin 
pienessäkin kokeessa 

 

Koneet verkossa keskenään ja 
useampi yt ottaa vastaan 
suuremmassa kokeessa ja 
tiedot päivittyvät samaan 

paikkaan 
 Suurikin koiramäärä 

voidan hoitaa kohtuullisen 
pienin panostuksin 

 



Ohjelma pöytäkirjantarkastajalla 

Tallentaja vastaanottaa tulokset sähköpostilla ja tallentaa 
siirtotiedoston omalle koneelle: 
- nimi:     KOEPAIKKA_KOEPVM_YLITUOMARI_KOEID.TPS 
- aihe:     _UL kertoo, että kyseessä uusintalähetys!!!! 



Ohjelma pöytäkirjantarkastajalla 

Avataan tiedosto kansiosta, 
jonne se on tallennettu 



Ohjelma pöytäkirjantarkastajalla 

Koe ilmestyy tallentajalle ”uutena kokeena” eli sitä ei ole vielä 
lähetetty eteenpäin (S-lippu tyhjä) 
- pöytäkirjantarkastajan versiossa lähetysnappi tallentajalle 

lähettämistä varten 
- Lähetys tallentajalle toimii samalla periaatteella kuin 

koesihteerin versiossa 



Ohjelma pöytäkirjantarkastajalla 

Pk-tarkastajalla myös kettukokeissa vastaava kokeiden 
sisäänlukumahdollisuus 


