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ALS Solutions - Analyysitilaukset 
 

ALS Solutions -palvelussa tehdyt analyysitilaukset siirtyvät suoraan ALS:n laboratoriojärjestelmään. Pääset 
Analyysitilaukset -sivulle:  

• Vasemman reunan valikosta WebTrieve – Analyysitilaukset 

• Etusivun Analyysitilaukset -kuvakkeesta. 

 

 

Näet kaikki aikaisemmin luodut tilaukset päänäkymässä. Voit luoda uuden analyysitilauksen plussapainikkeesta tai 
kopioida aikaisemman tilauksen valitsemalla toimintavalikosta Kopioi. Jos aikaisemmin luotua tilausta ei ole vielä 
lähetetty (tilauksen Tila on Uusi), voit myös muokata tilausta. 
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Valitse toimipiste ja haluatko kirjata tilauksen käyttäen tyhjää pohjaa (Tyhjä) vai käyttäen tallennettua tilauspohjaa (Käytä 
tilauksen pohjaa) ja paina Seuraava. Tilaus sisältää kolme osaa:  

• Otsikko (tilauksen tiedot) 

• Näytteet (näytetiedot) 

• Analyysit (valitut analyysipaketit. 
 
 

Tilauksen tiedot  

• Kaikki kentät, joiden alla lukee Vaaditaan lähettämiseen ovat pakollisia tietoja.  

• Jos tilauksen yhteyshenkilö ei löydy valmiina vetovalikosta, lisää tieto Lisätietoa laboratoriolle koskien tilausta -
kenttään. Nimi lisätään listaan automaattisesti, kun tilaus on kirjattu ALS:n laboratoriojärjestelmään.  

• Jos oikeaa projektia ei löydy valmiina vetovalikosta, lisää tieto Muu projekti -kenttään. Uusi projekti lisätään 
listaan automaattisesti, kun tilaus on kirjattu ALS:n laboratoriojärjestelmään.  

• Tarjousnumero on pakollinen tieto ja se vaaditaan tilauksen luomiseen. Jos tarjousnumero puuttuu listalta, ota 
yhteyttä ALS:n asiakaspalveluun. 
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Näytteet ja analyysit  

1. Lisää näytteitä plussapainikkeesta. Jos tilauksessa on vain yksi näyte, valitse Näyte, muussa tapauksessa valitse 
Useita näytteitä.  

2. Lisää avautuvalla sivulla näytteiden lukumäärä ja näytematriisi. Voit suodattaa näytematriiseja vapaan haun avulla. 
Yritä valita mahdollisimman spesifinen näytematriisi, esim. MAA/SEDIMENTTI pelkän MAA sijaan.  

 

3. Lisää analyysit plussapainikkeesta. Voit hakea analyyseja vapaalla haulla ja katsoa lisätietoa analyyseista 
painamalla info-kuvaketta analyysin vierestä. Valitse halutut analyysit ja paina Lisää ja lopuksi Tallenna. 
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4. Avautuvassa taulukossa voit muokata näytenimiä/kuvauksia, näytteenottopäivää ja lisätä lisätietoa näytteistä 
(esim. puhtausasteen). Jos analyysi ei löydy valitulta tarjoukselta, analyysi ei myöskään löydy analyysihausta. Lisää 
tarvittaessa puuttuva analyysi kirjoittamalla se Tilatut lisäanalyysit (ei löydy tarjouksesta) -kenttään. Oikean reunan 
nuolinäppäimestä voit piilottaa analyysinäkymän, jotta pystyt muokkaamaan näytetietoja helpommin. 

 

5. Näytekohtaisesta toimintavalikosta voit kopioida tai poistaa näytteen tai valita/poistaa kaikki analyysit kerralla 
näytteelle.  

 

6. Plussapainikkeesta voit vielä lisätä uusia analyyseja. Jokaisen analyysin toimintavalikosta (kolme pystysuoraa 
pistettä) voit esim. poistaa analyysin tai valita sen kaikille näytteille. 

 

7. Lopuksi paina Tallenna – Tallenna ja lähetä, jolloin tilaus lähetetään ALS:lle. Voit myös tallentaa tilauksen 
myöhempää muokkausta varten. 
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8. Kun tilaus on lähetetty, sen Tila muuttuu Toimitettu. Voit tulostaa tilauksen yhteenvedon toimintavalikosta (Tulosta 
raportti) ja lähettää ALS:lle yhdessä näytteiden kanssa. Jos et halua tulostaa tilausta, voit myös kirjoittaa tilauksen 
tiedot paperilapulle (joko pelkkä tilausnumero tai yritys, yhteyshenkilö sis. yhteystiedot ja projekti), jotta ALS:n 
vastaanotto osaa yhdistää saapuvat näytteet tehtyyn tilaukseen. 

 

 

Muokkaa tilausnäkymää  

Voit muokata Analyysitilaukset -näkymää samalla tavalla kuin Tulokset -näkymää. 

Järjestele sarakkeita: voit siirtää sarakkeita haluamaasi järjestykseen – klikkaa sarakkeen otsikkoa ja pidä hiiren 
painiketta pohjassa samalla kun vedät sarakkeen haluamaasi kohtaan.  

 

Lajittele: sarakkeet voidaan järjestää aakkosittain/numerojärjestykseen klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.  
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Lisää tai poista sarakkeita: voit lisätä tai poistaa sarakkeita valitsemalla Valitse näytettävät sarakkeet oikean yläreunan 
toimintovalikosta (kolme pystysuoraa pistettä).  

 

 

Mikäli haluat tallentaa näkymään tekemäsi sarakemuutokset seuraavaa kertaa varten, valitse Tallenna sarakeasetukset. 
Samasta valikosta voit myös Nollata sarakeasetukset palauttaaksesi oletusasetukset. 

 

 

 

 


