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E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (PS 2009-08-12) 
 

1 OHJELMAN OMAT OHJEET 

Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla  kuviota. 

Lue ohjelman omat ohjeet valitsemalla Ohje-Avustus.... Henkilöiden ennalta syöttöä en 

kuitenkaan suosittele. 

 

2 RATOJEN SYÖTTÖ ETUKÄTEEN 

Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla  kuviota. 

Mene KORTTI-sarakkeeseen jonkin ruudun kohdalle ja paina oikean puoleista hiirennäppäintä. 

Valitse Lisää uusi rata.  
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Aukeaa seuraava ikkuna: 

 

 
 

Syötä ohjeiden mukaisesti radan Emit-tunnukset (ei rastitunnukset, kapulan ja rastimääritteen 

numero) ja anna radalle nimi (esim 7 km). 

Rastihaukkojen leimasimissa on seuraavat tunnukset: 

 

Koodi Emit tunnus 

65 149  

67 150 

69 121 Lisätty pakkiin 19.5.09 

70 122 Lisätty pakkiin 19.5.09 

70 151 leimasin kadonnut 

71 152 toinen sivutuki emit-kortille hajonnut, käytä jos muita ei riitä  

72 153 

73 154 

74 155 

75 ??? leimasin kadonnut? 

75 123 Lisätty pakkiin keväällä -09 

76 157 

77 158  

78 133  

79 160 

80 161 

81 162 

82 163 

83 164 

84 165 

85 166 

87 167 

88 119 

90 169 leimasin kadonnut? 

91 124 

92 171 

93 172 puuttuu?  

94 173 

95 174   

96 175 Ei toimi, poistettu pakista 16.5.09 Itärastien jälkeen 

97 176 Maalileimasin, teipattu maalipukkiin 
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Lisäksi seuraavat leimasimet ovat pakissa varalla. Huomio taakse kirjoitettu EMIT – tunnus (tussilla 

kapulan taakse), että viet rastille saman leimasimen kuin minkä kirjaat tulos – ohjelman ratoihin. 

Osassa näitä leimasimia on sama koodi kuin mitä yllä. Takana tussilla oleva EMIT – tunnus kuitenkin 

yksilöi leimasimet.  

 

 77 120 

 83 100 

 84 172 

 87 159 

 97 134   

 

Näitä leimasimia voi tarvittaessa käyttää varaleimasimina, mikäli jostain leimasimesta loppuu paristo 

tms. Laita tästä kuitenkin aina infoa Itärastivastaavalle.  

 

 

LAITA MYÖS MAALILEIMASIN RADAN KOODEIHIN. Leimasimet 111 eivät voi olla 

peräkkäin (viimeinen rasti ja maali).  

Maalileimasimena suositellaan käytettäväksi rastitunnus 97 (emit tunnus 176) leimasinta, 

jota pyritään pitämään teipattuna maalipukkiin. 

 

OK:n jälkeen radan tiedot tulevat näkyviin pääikkunaan. Tiedot tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on 

virhe tulee rata poistaa (radan päällä hiiren oikeanpuoleinen näppäin -> Poista) ja syöttää 

uudelleen (rataa ei voi korjata). 

 

Syötä samalla tavalla myös muut radat. 

  

Kun radat on syötetty tallenna tiedot Tiedosto-Tallenna-  

 

 
 

Anna tiedoston nimeksi Itar+päivä (paras muoto on vvkkpp eli esim Itar050409) ja paina 

Save.  

Nyt ratatiedot on syötetty ja tallennettu. 

 

3 TOIMINTA MAALISSA 

3.1 ALKUASETUKSET 

Kytke uusi USB-leimasin kannettavaan tietokoneeseen (katso Itärastien yleisohjeista). 
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(Kiinnitä printteri kannettavan PC:n rinnakkaisporttiin (katso Itärastien yleisohjeista)) HUOM. 

Printteriä ei voi käyttää toistaiseksi yhtä aikaa USB-leimasimen kanssa, koska koneessa on vain 

yksi USB-portti. 

Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla  kuviota. 

Avaa tiedosto jos olet tehnyt radat etukäteen. Tiedosto-Avaa- valitse antamasi tiedoston nimi ja 

paina Open. 

 

 
 

Seuraavaksi tarkistetaan että asetukset on oikein. 

Avatan Työkalut-Asetukset ... –ikkuna  
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Asetukset tulee olla yllä olevan kuvan mukaiset: 

- 250-leimasin 

- USB Serial Port (COM4) HUOM: Tämä on muuttunut USB-leimasimen myötä 

- Tallenna jokaisen luetun kortin jälkeen 

- Tallenna automaattisesti: 5 minuutissa 

- suomi 

- Lajittele radan henkilöt jokaisen kortin jälkeen 
Painetaan Hyväksy nappia. (Jos kuitenkin käytät jostain syystä vanhaa oranssia 250-leimasinta, 

USB Serial Port (COM4):n tilalle muutetaan Communications Port (COM1).)  

 

Tallenna vielä kaikki tiedot Tiedosto-Tallenna- anna tiedoston nimeksi Itar+päivä (esim 

Itar050409) tai valitse jo tallentamasi tiedosto ja paina Save.  

Ohjelma vaatii yhden käsitallennuksen (valitaan oikea tiedosto) aina avauksen jälkeen 

ennenkuin automaattitallennusalkaa toimia. 

 

Tämä tiedosto tulee lähettää kisan jälkeen tuloksien kanssa tulokset@rastihaukat.fi 

osoitteeseen. 

 

Sitten ei muuta kuin odottamaan maaliin tulijoita. 

 

mailto:tulokset@rastihaukat.fi
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3.2 MAALIIN TULLEEN TIETOJEN PURKU 

Muista että maaliviivalla tulee olla yksi Emit-leimasin (ihan mikä tahansa normaali Emit-

leimasin) johon aika loppuu (tämä leimasin tulee olla myös radan leimasin listassa).  

Emit-kortti puretaan ensiksi USB-leimasimeen (se uusi musta emit-leimasin, jossa on johto ja 

joka on kiinni kannettavassa PC:ssä).  

Kun kortti syötetään lukijaleimasimeen kuuluu äänimerkki ja aukeaa seuraava ikkuna : 

 

 
 

Jos henkilötiedot löytyvät rekisteristä niin nimi ja seura ilmestyvät. Tarkista että tiedot ovat 

oikein. 

Jos tietoja ei löydy rekisteristä ovat nimi ja seura kentät tyhjiä. Täytä puuttuvat henkilötiedot, 

nimi järjestyksessä Sukunimi Etunimi. Myös seura tiedon voi täyttää. 

 

Jos Emit-kortista löytyy jonkin ennalta syötetyn radan leimat näkyy kierretty rata ’Rata:’ 

kohdassa. 

 

Jos kortista löytyy ylimääräisiä tai puuttuvia leimoja niin ’Rata:’ kohdassa lukee ”Ei tiedossa”. 

Voit valita alasvetovalikosta oikea radan tai voit hyväksyä tiedot sellaisenaan. Jos tiedot 

hyväksytään valinnalla ’Rata:’”Ei tiedossa”, tekee ohjelma tuloksiin uuden radan näille 

leimaksille. 
Suosittelen ”Ei tiedossa” olevien hyväksymistä sellaisenaan tuloksiin. Esim. olin syttänyt 

ennakkoon yhden rastin koodin väärin, jos olisin suoraan laittanut tuloksen oikealle radalle olisi 

tullut hyvätty tulos jota on vaikea korjata (ei kuitenkaan mahdotonta). Poistin väärän radan ja 

muutin uuden radan nimen oikeaksi. Muutkin epäselvyydet on helppo selvittää vertaamalla 

leimoja syntyneen uuden radan ja oikean radan kesken. Nämä epäselvät voi myöhemmin siirtää 

oikeille radoille. 

 

Kun kaikki tiedot on oikein ”Hyväksy maaliin”. 

 

Jos henkilötiedot puuttuivat tai niitä muutetaan kysyy ohjelma seuraavaksi tallennetaanko tiedot 

tietokantaan. 
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Vastaa YES (kuitenkin NO jos kyseessä oli Rastihaukkojen laina Emit). 

 

Yes vastaus aukaiseen vielä tietojen tarkistusikkunan 

 

 
 

Tarkistetaan tiedot ja valitse sukupuoli ja syntymävuosi. Tässä on tarkeää että ainakin 

kaikkille alle 19 vuotiaille tulee oikea syntymävuosi. 
 

Jos seura on uusi ei löydy alavetovalikosta (esim joku firman) niin valitaan Lisää seura... 

 

 
 

Syötetään ”Lyhenne:” ja ”Seura:” ja painetaan Lisää.  

Ohjelma palaa edelliseen Henkilön lisäys ikkunaan. 

 

Valitaan Lisää jolloin tiedot tallentuvat rekisteriin. 

 

Joissakin tapauksissa seuran vaihto (tietokannassa ennestään jokin seura) ei tule suoraan 

tuloksiin. Tuloksissa voi vielä henkilön kohdalla valita muokkaa (voi avata myös lisää valikon) 

ja korjata tiedot oikeaksi. 

3.3 ILMAN EMITTIÄ JUOKSEVAN LISÄYS 

Ne jotka eivät juokse Emit-korteilla pitää syöttää tuloksiin käsin. Tuloksen lisäys tapahtuu 

seuraavasti: 

Painamalla hiiren oikean nappia kilpailijan juokseman radan päällä. Näyttöön ilmestyy seuraava 

valikko: 
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Valitsemalla valikosta kohdan Lisää uusi kilpailija, jolloin aukeaa seuraava ikkuna 

näyttöön:  

 
 

Syöttämällä ikkunaan lisättävän henkilön tiedot ja painamalla painiketta Lisää ohjelma lisää 

uuden kilpailijan radalle. Ikkunasta voi myös merkata henkilön hylätyksi, keskeyttäneeksi tai 

juokseeksi ilman aikaa.  

 

Seuraavaksi ohjelma kysyy tallennetaanko tiedot tietokantaan. 

Vastaa YES. Tarkistetaan sukupuoli ja syntymävuosi kuten edellä 

 

Käsinsyötetyt tiedot eivät heti tallennu automaattisesti. Tallentuu kyllä seuraavan kortin 

luvun yhteydessä tai 5 min kuluttua, jos asetukset ohjeiden mukaiset. 

3.4 AKUN VAIHTO 

Kannattavan PC vaihtoakkuja ei enää ole. Käytetään yhtä isoa ulkoista akkua.  

3.5 TULOKSET KISAN AIKANA 

Kilpailun aikana tuloksia voi tulostaa sopivissa väleissä. Tulostaminen tapahtuu valitsemalla 

Työkalut-Tulokset..., jolloin aukeaa seuraava ikkuna: 
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Valitse: 

- Tulosten sisältö: Tulokset 

- Tyyppi: Tekstitiedosto 

 

Tulosta oletustulostimella näppäimen teksti pitäisi muuttua harmaasta mustaksi. 

Painetaan Tulosta oletustulostimella näppäintä. 

 

Tarkista että tulostimen virta on päällä. Nyt pitäisi tulokset tulla tulostimesta ulos.  
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3.6 TULOKSET KISAN JÄLKEEN 

Tulokset nettiä varten saadaan seuraavasti: Avataan tulostusikkuna Työkalut-Tulokset...,  

 

 
 

Valitse: 

- Tulosten sisältö: Tulokset sekä Väliajat 

- Tyyppi: HTML-tiedosto 

Tarkista: 

- tiedostojen nimissä on oikea loppu (se päivä jolloin Itärastit oli) 

- otsikoissa on oikea päivämäärä (se päivä jolloin Itärastit oli) 

Tee tulokset painamalla Muodosta tulokset näppäintä. 

 

Syntyneet tiedostot tulee toimittaa Peralle. 

Tiedostot saat koneesta seuraavasti: 

- laitetaan USB muistitikku koneen USB porttiin jolloin koneelle ilmestyy Removable Disk 

(E:) asema. 

- siirretään syntyneet tulostiedosto: (esim C:\EresultsLite\t050409.html) ja Väliaikatiedosto 

(esim C:\EresultsLite\v050409.html) muistitikkuun copy paste menetelmällä. 

- Reittihärveliä varten tarvitaan myös käytetty kilpailutiedosto (esim 

C:\EresultsLite\itar050409.dat). Muista sulkea Eresults ohjelma ennenkuin kopiot 

tiedoston muistitikulle. 
- muistitikkua avulla tiedostot siirretään koneeseen, jossa on jokin sähköposti ohjelma 

- lähetetään tiedostot sähköpostin tulokset@rastihaukat.fi  

mailto:tulokset@rastihaukat.fi

