HVA:n pistoolijaoksen tuloskeruusivuston
käyttö
ALOITUS
Sivusto sijaitsee osoitteessa: www.hesapooli.net/HVA_Tuloskeruu.php
Avautuva sivu on alla olevan kuvan mukainen.

Ensimmäisellä kerralla kun sinulla ei ole tunnuksia, ne luodaan klikkaamalla linkkiä ”Ei rekisteröitynyt?”.
Seuraavilla kerroilla olisi hyvä muistaa Käyttäjänimi ja salasana. Kukaan ei pahoita mieltään, jos kirjaat ne
vaikka siihen näppäimistön alapuolella olevaan lappuun.

TUNNUSTEN LUONTI
”Ei rekisteröitynyt” linkki avaa seuraavan lomakeen:

Lomakkeen tiedot tallentuvat Hesapoolin serverille. Tässä vaiheessa pakolliset on merkitty punaisella *:llä,
mutta suosittelen kuitenkin täyttämään myös etu- ja sukunimi kentät oikeilla tiedoilla. Puhelintietoja ei
ainakaan toistaiseksi tarvita.
Käyttäjänimi tulee olla ainakin 5 merkkiä esim. RaneH tai vastaava kohtuullisella vaivalla oikeaksi henkilöksi
tunnistettava käyttäjänimi. Käyttäjänimen samoin kuin salasanan kanssa tulee huomioida isot ja pienet
kirjaimet.
Täytettyäsi kentät ja valitsemalla ”Rekisteröidy” saat sähköpostiin vahvistuksen rekisteröitymisestä.
Sähköpostissa olevaa linkkiä on pakko klikata muuten rekisteröinti ei tule voimaan, eikä sivulle pääse
kirjautumaan (aika tyypillinen tapa nykyään web palveluissa). Tämän takia ilmoittamasi
sähköpostiosoitteen on oltava voimassa. Sähköpostia voidaan käyttää myöhemmin palvelun kehittyessä
vaikkapa ampujakohtaisen tulostilaston lähettämiseen.

Sähköpostivahvistuksen jälkeen voitkin kirjautua ensimmäisen kerran sivulle sisään. Vinkki: kannattaa valita
”Muista minut” ruutu ja jos selaimesi ehdottaa salasanan ja käyttäjätunnuksen tallentamista tee niin. Näin
sivun käyttö jatkossa on selvästi suoraviivaisempaa ilman kirjautumista sivulle.

LOMAKE
Kun pääset kirjautumaan sivuille, saat seuraavan näköisen lomakkeen näkyviin:

Seuraavaksi kuvaus lomakkeen kentistä:
Ampuja: Tämä on vähintään 5 merkkiä oleva tunniste henkilölle jolle tulos tallennetaan. Itse olen ajatellut
käyttää tunnusta ”RaneH”. Voi olla koko nimikin, mutta sen joutuu joka kerta tuohon kirjoittamaan. Pyydän
kaikkia huolehtimaan, ettei tähän kenttään tule kirjoitusvirheitä. Muuten syksyllä voi olla edessä melkoinen
savotta selvittää kenen tuloksesta milloinkin on kysymys.
Laji -napista putoaa lista lajeista. Siellä on lopussa myös Maunulan ruutilajit vapaapistooli 40ls, vakiopistooli
40ls ja pikaosa 30ls.
Suorituspäivä: Kirjoitetaan kenttään muodossa p.k.vvvv tai voi oikealta puolelta valita ”kalenterin” josta
päivän saa napsautettua myös.
”Harjoitus, ei tulosta” ruutu hävittää näkyvistä ”Kilpailun taso” ja ”Tulos” kentät. Eli käytännössä kirjaat
vain laukausmäärän ja käyntikerran systeemiin.
”Kilpailun taso” valinta on aika itsestäänselvä. Valitset sen mukaan, mikä oli päivän ohjelmassa.
Tulos: tähän sitten se kolmenumeroinen suorituksen tulos. Alaraja on 100 ja yläraja 600.

Laukausmäärä tallentuu meidän systeemiin ja vain tätä kautta saamme tiedon Helsingin kaupungille
ammuttujen laukausten määrästä. Varuskunnan kirjanpitoon meillä ei ole jälkikäteen pääsyä.
”Tallenna” nappi ... no tallentaa tuloksen.

VARMISTUS JA LISÄTULOKSET
Tallennuksen jälkeen saat seuraavan näköisen viestin ruudulle:

Oleellista on, että sinulla on mahdollisuus tarkistaa syöttämäsi tiedot ja halutessasi klikata linkkiä
”... syöttääksesi uuden tuloksen.” Pääset siten suoraan takaisin tuloksen syöttöön niin, että osa tiedoista
(Ampuja ja laji) on valmiiksi syötetty lomakkeelle.

LOPETUS, KIRJAUTUMINEN ULOS
Kun olet syöttänyt tuloksesi, niin jatkat vain normaalisti selaimen käyttöä. Tulostensyöttö lomakkeella ei ole
”kirjaudu ulos” nappia missään.

VINKIT
HUOM: Tarkoitus oli että sivu toimisi myös puhelimella tai muulla mobiili laitteella, mutta ainakaan itselläni
sivun käyttö ilman WLAN yhteyttä on aika takkuista.

