Koetoimitsija ja ylituomari -ohjeet tietokannan kokeiden hallintaan
Päivitetty 12.4.2021

Kirjautumisosoite: https://tietokanta.saksanseisojakerho.fi/

1. Rekisteröityminen
Aloita rekisteröityminen sivuston valikosta löytyvästä Rekisteröidy -linkistä. Täytä kaikki
vaadittavat tiedot, kirjoita lisätietoihin, oletko koetoimitsija vai ylituomari ja rekisteröidy.
Tämän jälkeen ylläpito saa viestin rekisteröitymisestä ja käy vahvistamassa tilisi, jonka
jälkeen pääset kirjautumaan. Odota siis, että saat sähköpostiisi asiasta vahvistuksen.

2. Kirjautuminen

Aloita kirjautuminen sivuston valikosta löytyvästä Kirjaudu -linkistä. Syötä rekisteröitymisen
yhteydessä antamasi sähköpostiosoite ja salasana.

3. Kokeiden hallinta – koetoimitsija ja ylituomari
Nyt kun olet kirjautunut, sinulle avautuu sekä valikkoon, että etusivulle Hallinta -osio, josta
löytyy erikseen Kokeet -osio. Kokeet -osiossa voit hallita omia kokeitasi. Kokeilla on 3 eri
tilaa.

Kokeen ollessa luonnos, voit muokata koiria: lisätä, poistaa ja täydentää koirakkojen tietoja
tai merkata koiria varakoiriksi ja muokata kaikkia kokeen perustietoja. Voit myös poistaa
kokeen. Koe ei näy tässä tilassa vielä julkisen puolen kokeet -listauksessa. Tässä tilassa
koiralle ei voi kirjata tulosta.

Koe on käynnistetty. Koe näkyy julkisella puolella. Jos otit käyttöön Netti-ilmoittautumisen
voi kuka tahansa ilmoittautua julkisen puolen kokeet -listauksesta kokeeseen
ilmoittautumisaikana. Tässä tilassa voit muokata koiria lisätä, poistaa ja täydentää
koirakkojen tietoja tai merkata koiria varakoiriksi ja muokata kaikkia kokeen perustietoja.
Jos olet kokeen ylituomari, voit päättää kokeen. Kun koe päätetään, siirtyy se valmis -tilaan.
Kaikille kokeen koirakoille lähetetään sähköposti uudesta koiralle kirjatusta tuloksesta, jos
ohjaajan tiedoista löytyy sähköpostiosoite. Kokeen tulokset näkyvät myös julkisella puolella

koirien tiedoissa ja kokeet -listauksen kautta. Kun päätät kokeen tuloksia ei voi enää
muokata.

Kokeen kaikilla koirilla on arvostelu, kokeen ylituomari on kirjoittanut ylituomarin
kertomuksen ja päättänyt kokeen. Koetta ei voi enää muokata. Jos huomaat jonkun koiran
tuloksessa virheen, joka on korjattava, ota yhteyttä koepäällikköön.
3.1 Kokeiden listaus
Tulevat kokeet
Kokeiden listauksessa näet tulevat omat kokeesi. Kokeet ovat joko sinun itsesi tekemiä tai
kokeita, joissa olet tuomarina.
Menneet kokeet
Tässä listautuvat kokeet, jotka on päätetty. Näet omat päätetyt kokeesi. Ylituomari näkee
myös sellaiset päätetyt kokeet, joissa on joko tuomarina tai ylituomarina.

3.2 Kokeen lisäys
Aloita uuden kokeen lisääminen Lisää koe -napista. Syötä tarvittavat tiedot ja kuvaus, jossa
ilmenee kaikki kokeen tarvittavat tiedot, kuten rajoitukset, maksut, ilmoittautumiset jne.
Voit myös valita, voiko kokeeseen ilmoittautua julkisen puoleen kokeet -listauksen kautta.
Tallenna ja kokeesi on nyt tallennettu tilaan Luonnos.

3.2.1 Koiran lisääminen kokeeseen
Aloita koiran lisääminen Lisää koira -napista. Etsi lisättävä koira nimellä tai
rekisterinumerolla, kirjoittamalla teksti ja painamalla entteriä. Jos hakeemasi koiraa ei löydy
järjestelmästä, tarkista ensin, ettei kirjoituksessa ole mahdollisesti virheitä. Jos kyseessä on
kuitenkin tällainen koira esim. ulkomainen koira, voit syöttää tiedot lomakkeelle normaalisti.
Voit kirjata näyttelypalkinnon ja rokotusten tarkistamisen samassa yhteydessä tai
myöhemmin, kun koepaikalla asiat tarkistat.
Jos käytössä on Netti-ilmoittautuminen, ilmoittautuneet koirat ilmestyvät listalle
automaattisesti. Voit muokata näiden koirakkojen tietoja samalla tavalla kuin itse lisäämiesi
koirakkojen tietoja.

3.3 Kokeen käynnistäminen
Kun haluat, että koe alkaa näkymään julkisen puolen kokeet -listauksessa, voit Käynnistää
kokeen. Tällöin myös netti-ilmoittautuminen on auki ilmoittautumisakana, jos otit sen
käyttöön.
Kun kokeen koirakot ovat valmiit, voit halutessasi arpoa tuomarit koirille, mikäli tuomareita
on useampi kuin 1 ja kellään kokeen koirista ei ole vielä tulosta.
Lataa excel -toiminnolla saat ladattua xls -tiedostona kaikki kokeen koirakot ja niiden tiedot.

3.4 Kokeen päättäminen
Kokeen voi päättää vain kokeen ylituomari. Kokeen voi päättää vasta sitten, kun kaikilla
koirilla on tulokset ja ylituomarin kertomus on kirjoitettu. Kun koe päätetään:
- jokaiselle koirakolle lähtee sähköpostilla ilmoitus koiralle tallennetusta
koekertomuksesta, mikäli sähköposti on annettu.
- Tulokset siirtyvät kaiken kansan nähtäville kokeet -listaukseen ja koirien tietoihin
- Kokeen tietoja ja tuloksia ei voi enää muokata. HUOM! Koepäällikkö korjaa
mahdolliset virheet
- Mikäli tässä kohtaa huomaat koiran tuloksessa jonkin virheen, joka pitää korjata, ota
yhteyttä koepäällikköön.

3.5 Kokeen tulokset Kennelliittoon
Kokeen koepöytäkirja on tallennettava sähköisesti Kenneliittoon. Tulokset eivät
valitettavasti siirry sinne automaattisesti. Ohjeet löydät täältä:
https://www.saksanseisojakerho.fi/toimikunnat/koetoimikunta/koetoimikunta-tiedottaa

4. Tulosten syöttäminen
Koirakohtaisen tuloksen syöttää sen arvostellut ylituomari. Kokeet -näkymästä voit valita
kokeen, jonka koirien tulokset haluat tallentaa. Itse kokeen perustietojen alla näkyvät ne
koirat, jotka voit kyseisessä kokeessa arvostella. Jokaisen arvosteltavan koiran kohdalla
rivillä oikealla on nappi Tulos, jota painamalla siirrytään antamaan koiralle joko KAER vesi- ja
jälkityötulos tai KAER -tulos riippuen kokeen tyypistä.

Voit samalta riviltä ladata pöytäkirjan, jos haluat tarkistaa KAER koirakohtaisen pöytäkirja muodossa, että tulokset ovat oikein syötetty.
4.1 KAER vesi- ja jälkityö
Syötä koiran tulos. Voit joko palata edelliseen näkymään, jos haluat vaihtaa koiraa tai valita
koiran ylhäällä olevasta alasvetovalikosta. Voit tallentaa tuloksen ja palata myöhemmin
muuttamaan sitä, paitsi jos olet päättänyt kokeen. Lomakkeella on tiedon tallentamiseen
liittyviä tarkistuksia. Jos esimerkiksi merkkaat Luoksepäästävyyteen jotain muuta kuin arvon
3, käyttäytyminen -kenttään on kirjattava poikkeavan huomion aiheuttava käytös.
Kokeen tulosten syöttäminen onnistuu myös Tallennettavan PDF -lomakkeen avulla. Jos
olet täyttänyt ja tallenntanut koirakohtaisesti pdf -lomakkeet omalle koneellesi, voit ladata
tuloksen Lataa -toiminnon avulla. Tällöin tiedot tuodaan lomakkeelle pdf -tiedostosta. Kun
tiedot on tuotu, ne täytyy Tallentaa, jotta ne tallentuvat myös järjestelmään.

4.2 KAER M ja F
Syötä koiran tulos. Voit joko palata edelliseen näkymään, jos haluat vaihtaa koiraa tai valita
koiran ylhäällä olevasta alasvetovalikosta. Lomakkeella on tiedon tallentamiseen liittyviä
tarkistuksia. Jos esimerkiksi merkkaat kokeen keskeytetyksi palkintosija määräytyy
automaattisesti ja yhteenlaskettuja pisteitä ei näytetä. Voit ottaa esille KAER -lomakkeen
kääntöpuolelta löytyvät osasuorituksiin liittyvät selitteet klikkaamalla Näytä ohjeet -nappia
tai lomakkeelta löytyviä info -ikoneita.
Kokeen tulosten syöttäminen onnistuu myös Tallennettavan PDF -lomakkeen avulla. Jos
olet täyttänyt ja tallentanut koirakohtaisesti pdf -lomakkeet omalle koneellesi, voit ladata
tuloksen Lataa -toiminnon avulla. Tällöin tiedot tuodaan lomakkeelle pdf -tiedostosta. Kun
tiedot on tuotu, ne täytyy Tallentaa, jotta ne tallentuvat myös järjestelmään. Lomakkeelta
luetaan vain arvosteluun liittyvät tiedot, ei koiran, omistajan tai kokeen perustietoja.

5. Tallennettavat PDF lomakkeet

Tallennettavat pdf -lomakkeet löydät Tiedostot -linkin takaa. Sieltä löytyvät myös nämä
ohjeet.

6. Kokeisiin liittyvät automaattiset sähköpostit
Järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostia seuraavista kokeisiin liittyvistä
toiminnoista:
1. Jos sähköpostiosoite on kirjattu kokeeseen osallistuvan koirakon tietoihin,
lähetetään sähköpostiin automaattisesti viesti uudesta koiralle kirjatusta
koetuloksesta, kun koe päätetään.
2. Jos kokeessa on käytössä netti-ilmoittautuminen, kokeen koetoimitsija saa
sähköpostin, kun koirakko ilmoittautuu kokeeseen.
3. Jos kokeessa on käytössä netti-ilmoittautuminen saa kokeeseen ilmoittautunut
koirakko ilmoittautumisestaan tiedon omaan sähköpostiinsa.
4. Kun koe käynnistetään, lähetetään sähköposti kokeen käynnistymisestä siihen
liitetyille ylituomareille ja päätuomarille. Tuomari(t) näkevät kokeen käynnistyksen
jälkeen hallinnan kokeet -osiossa.
5. Kun ylituomari päättää kokeen, lähetetään siitä sähköposti kokeen koetoimitsijalle.

