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ALS Solutions – Raja-arvot, 

raportit, laskut ja ilmoitukset 
Raja-arvot 

ALS Solutions -palvelussa voit asettaa erilaisia raja-arvoja tuloksillesi. Voit käyttää palvelussa valmiina olevia yleisiä 
raja-arvoja tai luoda kokonaan omia raja-arvoja.  

Tulokset -sivustolla valitse tilaus/tilaukset, joille haluat raja-arvoa soveltaa, tai jätä valinta tekemättä, jos haluat käyttää 
raja-arvoa kaikille sivulla näkyville tilauksille, ja paina Käytä raja-arvoja. Löydät samat raja-arvot myös oikean yläkulman 
toimintovalikosta (kolme pystysuoraa pistettä). 

 

Avautuvasta valikosta voit valita valmiit, olevassa olevat raja-arvot. Raja-arvotyypit ovat: 

• ALS/Lainsäädäntö: ALS:n luomat raja-arvot 

• Asiakas: asiakkaan luomat omat raja-arvot 

Valitse ensin raja-arvotyyppi:  

• Yksittäinen/useita (yksi tai useampi kvantitatiivinen ja/tai laadullinen parametri, jolle on asetettu ala- ja/tai 
yläraja) 

• Luokitteleva (käyttää useita yksittäisiä raja-arvoja yhtä aikaa ja luokittelee näytteen/tilauksen luokkien 
mukaan) 
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Voit valita raja-arvon plussapainikkeesta ja soveltaa raja-arvoja valituille tilauksille (Valitut tilaukset) tai kaikille 
sivun/näkymän tilauksille (Nykyinen sivu tai Kaikki sivut). Paina lopuksi Hyväksy. 

 

Raja-arvoja sovelletaan automaattisesti tulosnäkymään niille tilauksille ja tuloksille, jotka sisältävät raja-arvossa 
määriteltyjä parametreja.  

 

Voit tarkastella näytteiden raja-arvojen ylityksiä yksittäisen rivin värin perusteella. Tämä arvio perustuu seuraaviin 
väreihin:  

• Raja-arvon ylittävät tulokset (hylätyt): punainen 

• Raja-arvon hälytysrajan ylittävät tulokset (varoitus): keltainen 

• Raja-arvon alittavat tulokset (hyväksytyt): vihreä 

• Tulokset kesken, ei voi vielä määritellä (kesken): sininen  

• Raja-arvoja ei voida soveltaa tuloksiin (ei määritelty): valkoinen 
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Vie tulokset ja niille asetut raja-arvot Exceliin klikkaamalla Vie painiketta taulukon oikeassa yläreunassa tai valitsemalla 
toimintovalikosta Vie raja-arvojen tiedot. Exceliin siirtyvät automaattisesti ne tilaukset, joille teit valinnan 
aikaisemmassa vaiheessa. 

 

Löydät ladatut Excel-tiedostot palvelun oikeasta yläkulmasta Raportit – lataukset.  

. 
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Excel-tiedostossa raja-arvoille käytetään samoja värikoodeja kuin järjestelmässäkin. 

 

 

Lisää omia raja-arvoja 

Voit lisätä palveluun myös asiakaskohtaisia raja-arvoja. Pääset raja-arvojen muokkaukseen:  

• Vasemman reunan valikosta Webtrieve – Asetukset - Raja-arvot. 

• Etusivun Lue raja-arvoja kuvakkeesta, luo uusi raja-arvo plussapainikkeella. 
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1. Valitse ensin raja-arvotyyppi. 
 

2. Anna uudelle raja-arvolle vapaavalintainen koodi, nimi (pakollinen tieto), kuvaus (esim. asetuksen nimi, tietoa 
yksiköistä jne.) ja kategoria (esim. jäte, vesi, maa jne.). 

 

3. Siirry Rajat -välilehdelle ja lisää kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia parametreja plussapainikkeesta. Valitse Tyhjä, jos 
haluat lisätä parametreja parametrihaun avulla. Lisää kaikki hakua vastaavat parametrit ja lisää niille raja-arvot ja 
yksiköt. Jos sama parametri esiintyy useita kertoja haussa, valitse kaikki vaihtoehdot ja lisää niille samat raja-arvot 
ja yksiköt. 
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4. Voit myös valita parametreja Tuloksista, jolloin voit valita parametrit aikaisemmista tilauksista. Tällöin yksikkönä 
käytetään automaattisesti tilauksessa käytettyä yksikköä, mutta voit muokata sitä tarvittaessa. 

 

5. Lisää lopuksi Asetukset -välilehdeltä näytematriisit, joille raja-arvoa voidaan soveltaa. Tämä on oleellinen kohta, 
jotta esim. vesille tarkoitettua raja-arvoa ei käytetä maanäytteille. 
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Analyysiraportit  

Analyysiraporteilla tarkoitetaan Excel-raportteja ja kuvaajia. Pääset muokkaamaan olemassa olevia raportteja tai 
luomaan uusia: 

• Vasemman sivun valikosta Webtrieve – Analyysiraportit  

• Etusivun Analyysiraportit -kuvakkeesta 

 

Analyysiraportit -sivulta löytyvät 

• Mukautetut raportit: omat, asiakaskohtaiset raportit 

• Yleiset raportit: kaikille asiakkaille käytössä olevat yleisraportit  

Käytä olemassa olevaa raporttia klikkaamalla raportin yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse Näytä. 
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Päävalikossa voit muokata raportin nimeä, muita kenttiä ei voi yleisiin raportteihin muokata.  

 

Asetukset -välilehdellä voit lisää suodattimia plussapainikkeesta tai muokata valmiita suodattimia. Voit esim. muokata 
aikaväliä tai lisätä projektin nimen, jonka tulokset haluat ladata raporttiin.  
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Voit myös määrittää mitä tietoja raportissa näytetään Kentät -kohdassa. Lisää uusia tietoja plussapainikkeesta tai poista 
tietoja oikean reunan valikosta. Voit myös muokata missä järjestyksessä tiedot näytetään raportissa, siirtämällä tietoja 
valikossa ylös tai alas.  

 

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, paina lopuksi Vie ja löydät valmiin raportin omavalikosta Raportit – lataukset.   

Et voi tallentaa yleiseen pohjaan tehtyjä muutoksia, mutta voit kopioida olemassa olevan pohjan ja luoda siitä omaan 
käyttöösi pohjan, jota voi muokata tarpeidesi mukaan. Voit myös luoda kokonaan uuden raportin plussapainikkeesta. 
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Laskut 

ALS Solutions -palvelussa näet myös tilauksiesi laskut. Löydät laskut vasemman reunan valikosta Tilin hallinta – 
Laskutus. Laskun saat ladattua toimintavalikon Lataa -kohdasta.  

Näet ko. laskuun liittyvät lisätiedot toimintavalikon Näytä tiedot -kohdasta ja tilauksen analyysitulokset Tulokset 
(valikko) -kohdasta. 

  

Ilmoitusasetukset  

Voit tilata automaattisia ilmoituksia sähköpostiisi ALSolutions -palvelusta, esim. ilmoituksen uusista analyysiraporteista 
tai laskuista. Ilmoitusasetukset löydät vasemman reunan valikosta Asetukset - Ilmoitusasetukset. Plussapainikkeella voit 
lisätä uuden ilmoituksen itsellesi. Ilmoitukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka on yhdistetty tiliisi.  
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Valitse Moduuli ja Ilmoitustyyppi ja paina seuraava.  

Voit antaa ilmoitukselle halutessasi oman nimen. Lisää Toistuvuus ja minä päivinä ja mihin kellon aikaan ilmoitus 
lähetetään. Muista valita myös oikea aikavyöhyke. Jos haluat saada sähköpostin tavallisena tekstinä, valitse tämä 
vaihtoehto. Lopuksi paina Tallenna. 


