Pellon Ponnen iltarastien tulospalvelun ohjeet
Tehtävä kotona ennen iltarasteja
1. Avaa EResults Lite (vNext-versio). Ohjelma löytyy Käynnistä-valikon kautta valikosta EResults Lite
vNext | EResults Lite. Myös työpöydällä pitäisi olla ohjelman pikakuvake.
2. Luo uusi kilpailu valikosta Tiedosto | Uusi kilpailu. Anna avautuvassa ikkunassa kilpailutiedostolle
haluamasi nimi ja tallenna se (ohjelman antama oletussijainti on hyvä tallennuspaikka).
3. Täytä kilpailun tiedot Tiedosto | Kilpailutiedot -välilehdellä.
• Ratoja saa lisättyä painikkeen Lisää rata -kautta.
• Itse ratatiedot (nimi, matka ja rastikoodit) kirjoitetaan niille varattuihin kenttiin.
• Lisätyn radan pystyy tarvittaessa poistamaan klikkaamalla radan nimeä hiiren kakkospainikkeella
(yleensä hiiren oikea painike) ja valitsemalla avautuvasta valikosta Poista valittu rata.
Tässä vaiheessa kytke tietokone nettiyhteyteen, jos se ei vielä siinä ole. Voit käyttää esim. kotisi
langatonta verkkoa tai jakaa yhteyden esim. kännykän kautta. Ohjelmalle riittää hidaskin
verkkoyhteys.
4. Varmista ohjelman Rastilippu-valikosta, että Tila-kohdassa lukee ”aktivoitu”. Jos näin ei ole, pyydä
oikea seura-avain Antilta.
5. Mene Tiedosto | Rastilippu -välilehdelle ja tarkista, että Pellon Ponnen iltarastit ovat valittuna
kyseisessä ikkunassa. Klikkaa sen jälkeen painiketta Lataa tapahtumat. Tämän jälkeen etsi oma
iltarastitapahtumasi listasta ja klikkaa sen tapahtuman kohdalla painiketta Yhdistä nykyinen
kilpailutiedosto tapahtumaan (kyseisen rivin viimeinen painike,

).

6. Edellisen kohdan jälkeen Rastilippu-palvelussa iltarasteille ilmoittautuneet ilmestyvät Tiedosto | Lähtö
-välilehdelle automaattisesti aina kun tietokone on verkkoyhteydessä. HUOM! Jos et saa tietokonetta
verkkoyhteyteen iltarastipaikalla, kannattaa ohjelma käyttää auki kotona verkkoyhteyden ollessa päällä
mahdollisimman lähellä iltarastien alkamista. Näin ohjelma lataa tietoonsa kaikki siihen mennessä
Rastilippu-palveluun ilmoittautuneet.
Tehtävät iltarastipaikalla
7. Jos mahdollista, kytke tietokoneeseen nettiyhteys (esim. jakamalla kännykän verkkoyhteys).
Ohjelmalle riittää hidaskin verkkoyhteys.
8. Kytke tietokoneeseen 250-lukijaleimasin ja käynnistä sen jälkeen EResults Lite (vNext-versio). Avaa
aiemmin tallentamasi kilpailutiedosto Tiedosto | Avaa kilpailu -valikosta.
9. Tarkista valikosta Asetukset, että valittuna on ”Emit, 250-lukija” ja sen oikea sarjaportti (”COMx”,
jossa x on sarjaportin numero).
10. Jos tietokone on verkossa, laita valikossa Rastilippu ruksi kohtaan ”Lähetä tuloksia automaattisesti”.
Muutoin ota kyseinen ruksi pois. Jos kyseinen kohta on valittuna ja kone on nettiyhteydessä,
iltarastitulokset menevät onlinena Rastilippu-palveluun.
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11. Kirjaa lähdössä henkilöt ylös välilehden Tiedosto | Lähtö -kautta henkilön Emit-korttia
lukijaleimasimessa käyttäen tai hakemalla henkilöä Emit-numeron tai nimen perusteella. Rastilipun
kautta ennakkoilmoittautuneet näkyvät välilehdellä suoraan, mutta heidätkin tulee kirjata lähtijöiksi
(”Aseta lähteväksi” -painike). Olennaisia tietoja henkilölle syötettäväksi ovat nimi, Emit-numero ja
valittu rata. Lisäksi jos henkilö ei halua aikaa tai ei halua nimeä ollenkaan tuloksiin, tulee ruksata kyseiset
kohdat.
12. Maalissa henkilöt kirjataan maaliin tulleiksi välilehdellä Tiedosto | Maali henkilön Emit-korttia
lukijaleimasimessa käyttäen.
• Jos henkilöllä ei ole kaikki leimat oikein, hänet merkataan automaattisesti hylätyksi. Henkilön saa
tarvittaessa siirrettyä hylkäyksen sijasta uudelle radalle seuraavasti: 1) poista hylätyksi merkattu
henkilö tuloksista (klikkaa Tiedosto | Maali -välilehdellä henkilön nimeä hiiren kakkospainikkeella
ja valitse avautuvasta valikosta Poista valittu kilpailija), 2) aseta henkilö uudelleen lähteväksi
ilman että asetat hänelle mitään rataa, 3) lue henkilö uudelleen maaliin (avautuvassa Uusi tulos ikkunassa Rata-kohdassa tulee lukea ”Luo uusi”, jonka jälkeen klikkaa OK kyseisessä ikkunassa).
Viimeisen henkilön tultua maaliin (tässä vaiheessa tietokoneen täytyy olla verkkoyhteydessä, eli
tämän voi tehdä myös vasta kotona iltarastien jälkeen)
13. Mene valikkoon Rastilippu ja klikkaa painiketta Lähetä tulokset. Tällöin lopulliset tulokset siirtyvät
Rastilippu-palveluun. Toiminnon voi tehdä myös kesken iltarastien; näin tulokset saa ajan tasalle.
HUOM! Toiminto on tehtävä aina lopuksi, vaikka tulokset olisivat menneet Rastilippuun myös onlinena.
14. Jos haluat tehdä myös muita tuloksia (tai väliaikalistauksia), esimerkiksi lehdistötulokset, onnistuu se
valikon Tulokset kautta.
Alla on vielä kuva, jos näkee ohjelman tärkeimmät toiminnot. Jos huomaat tässä ohjeessa virheitä tai
sinulla on ohjeeseen parannusehdotuksia, niin ota yhteyttä Anttiin.
Tutustu myös Suunnistusliiton ja EResults-ohjelman tekijöiden tekemään ohjetiedostoon (ohjeen
kohdassa 6 kerrottua EResults Mobile -sovellusta ei käytetä Ponnen iltarasteilla):
https://www.oriento.fi/downloads/EResultsLite_RastilippuOhjeet.pdf
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