Koetulosten tallentaminen sähköisesti
Yleistä
Koetulokset voidaan tallentaa reaaliaikaisesti Omakoira-palvelun kautta. Kokeet, joiden tulokset voidaan
tallentaa Omakoira-palvelun kautta ovat: MEJÄ, NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIMBC&AK, PAIM-E, PAIM-T, PIKA, SPA, SPME, SPME vesit, SPME-V, VAHI ja VEPE.
-

Vastaava koetoimitsija tallentaa koirakohtaiset tulokset
ylituomari saa tiedon sähköpostilla ja tarkistaa tiedot ja hyväksyy ne Omakoira-palvelussa
kokeen tulokset näkyvät jalostustietojärjestelmässä ylituomarin hyväksymisen jälkeen.

Vastaavalla koetoimitsijalla näkyy Omakoira-palvelun Tapahtumat-välilehdellä kohta ”Kokeet” ja sen alla
”Järjestämiset”. Näet ne kokeet, joissa toimit vastaavana koetoimitsijana:

Tulosten tallentaminen
Avaa koetapahtuma klikkaamalla Kokeet-kohdassa näkyvää kokeen päivämäärälinkkiä. Saat näytölle kokeen
tiedot. Vastaava koetoimitsija voi myös päivittää muutamia kokeen perustietoja. Ne on listattu tämän
ohjeen lopussa.
Siirry sivun loppuun, jossa näet kohdan ”Kokeen tulokset”.

”Siirry koetulosten tallennukseen” -linkillä pääset suoraan koetulosten tallentamiseen ja kohdassa
”Tallennuslinkin lähettäminen toiselle käyttäjälle” mahdollistaa tallennusoikeuden jakamisen esimerkiksi
koesihteerille:

Tallentajan on oltava Kennelliiton jäsen ja linkin lähettämiseen tarvitaan käyttäjän sukunimi ja
jäsennumero.
-

Kirjoita koiran rekisterinumero ja sen jälkeen tulokseen liittyvät tiedot. Tuloksesta kirjattavat tiedot
(tulos, tarkenne, pisteet yms.) riippuvat koemuodosta.

Tallennus onnistuu myös pelkällä numero- ja nuolinäppäimistöä käyttäen, yhdellä kädellä:
-

luokka säilyy automaattisesti tuloksesta toiseen – vain luokan vaihtuessa on tarve se erikseen valita
kotimaisilla koirilla ei ole tarvetta kirjoittaa rekisterinumeron alkua (FI)
Voit painaa ENTERiä rekisterinumeron kirjoittamisen jälkeen, jolloin pääset suoraan ”Tulos”kenttään
Voit valita ”Tulos”-kentässä tuloksen nuolinäppäimillä ja painaa lopuksi ENTERiä, jolloin tulos
tallentuu ja kohdistin siirtyy ”Rekisterinumero”-kenttään seuraavan tuloksen tallentamista varten

Muuta
-

järjestelmä tarkistaa, että koiralla, jolle tulos tallennetaan, on osallistumisoikeus ko. koemuotoon

Kohdassa ”Tapahtuman lisätiedot” tallennetaan mm. ylituomarin kertomus:

Kun tulokset ovat tallennettuna merkitse ruksi kohtaan ”Tallennus on valmis ja tulokset voi toimittaa
ylituomarille hyväksyttäväksi” sekä napsauta ”Lähetä”-painiketta:

Tässä kohtaa kokeen tila vaihtuu ja tulokset näkyvät jo Jalostustietojärjestelmässä, mutta eri tavalla
(harmaalla) merkittynä, koska tulokset eivät vielä virallisia.
Kokeenjärjestäjä ei pääse enää muuttamaan tuloksia, kun tulokset on merkitty valmiiksi.

Saat vielä tiedon siitä, että tarkistuspyyntö on toimitettu ko. kokeen ylituomarille:

Ylituomari käy tämän jälkeen Omakoirassa ja käy vahvistamassa tulokset kohdassa ”Tapahtumat / Kokeet”,
jolloin tulokset ovat viralliset.

Kokeen perustietojen muuttaminen
Koetoimitsijalla on mahdollisuus muuttaa muutamia kokeen tietoja. Muutettavat kohdat on merkitty
kuvassa keltaisella.

