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ALS Solutions - Tulokset 
Analyysitulokset ovat nähtävillä palvelussa heti, kun laboratorio on hyväksynyt ne. Pääset Tulokset -sivulle: 

• Vasemman reunan valikosta WebTrieve – Tulokset  

• Klikkaamalla etusivulta Näytä lisää  

• Etusivun Analyysitulokset -kuvakkeesta  

 

ALS Solutions -palvelun etusivulla näet viimeisimmät 10 tilaustasi. Valitse yksi tai useampi tilaus ja klikkaa Näytä 
tulokset, jolloin näet suoraan ko. tilauksen/tilauksien tulokset. Alustavat tulokset sarakkeesta on sininen lippu, jos 
tilaukselle on saatavilla alustavia tuloksia.  
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Katso tuloksia  

Tulokset -sivulla analyysitulokset näkyvät oletuksena tilauskohtaisesti saapumispäivän mukaan (viimeiset 30 päivää). 
Voit muokata aikaväliä painamalla Pikahaku ja valitsemalla halutun aikavälin. 

Tilauksen analyysitulokset ovat nähtävillä, jos Tila -sarakkeessa lukee Valmis. Jos Alustavat tulokset -sarakkeessa on 
sininen lippu ja Tila-sarakkeessa lukee Kesken, osa tuloksista on jo valmiita ja nähtävillä, mutta näytteelle odotetaan 
vielä lisää tuloksia myöhemmin.  

Näet analyysitulokset valitsemalla yhden tai useamman tilauksen ja painamalla Näytä tulokset. Tulokset aukeavat 
automaattisesti vertikaaliseen näkymään.  
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Voit katsoa tuloksia myös eri näkymissä, valitsemalla tarkasteltavan tilauksen ja painamalla toimintavalikkoa 
tulostaulukon vasemmassa reunassa (kolme pystysuoraa pistettä). Valitse jokin seuraavista näkymistä: 

 

• Näyte näytteet (yksinkertainen): näet kootusti tilaus- ja näytetiedot, mutta analyysitulokset eivät näy tässä 
näkymässä. 

• Näyte näytteet (horisontaalinen): tulokset esitetään horisontaalisessa näkymässä eli kaikki näytteen 
tulokset näkyvät samalla rivillä (yksi näytepiste/rivi). 

• Näyte näytteet (vertikaalinen): tulokset esitetään vertikaalisessa näkymässä eli kaikki näytteen tulokset 
näkyvät samassa sarakkeessa (yksi näytepiste/sarake). 

Voit ladata tilauksen analyysiraportit PDF-muodossa (Lataa analyysiraportit), jos tilaus on jo valmis ja siitä on lähetetty 
lopullinen analyysiraportti.  
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Näytekohtaisissa näkymissä voit katsoa lisätietoa valitsemalla valikosta Näytä näytteen tiedot ja ladata valmiit 
analyysiraportit PDF-muodossa.  
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Lataa tuloksia Exceliin  

Voit ladata tulokset Exceliin valitsemalla haluamasi tilaukset ja klikkaamalla Vie -painiketta. 

 

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

. 
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Voit ladata tulokset Exceliin myös eri muodossa (esim. horisontaalinen muoto) valitsemalla haluamasi tilaukset ja 
painamalla toimintovalikosta Vie tiedot.  

 

Plussa-painikkeella voit valita haluamasi Excel-raporttipohjan ja antaa halutessasi tiedostolle nimen. Valitse haluatko 
siirtää kaikkien sivulla näkyvien tilauksien tulokset Exceliin vai ainoastaan valitut tilaukset. Paina lopuksi Vie ja avaa 
raportti palvelun oikeasta yläkulmasta Raportit – lataukset. 
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Rajaa hakutuloksia  

Voit rajata hakutuloksia käyttämällä yläreunan Pikahakua tai valitsemalla suodattimia sarakkeissa.  

 

Samat hakutoiminnot löytyvät myös toimintovalikon Tarkennettu haku valikosta ja tästä valikosta voit myös tallentaa 
haun seuraavaa kertaa varten.  

Pikahaussa määritetyt suodattimet näkyvät Tarkennetun haun valinnassa automaattisesti, mutta voit lisätä vielä muita 
suodattimia plussapainikkeesta. Lisää haulle nimi ja paina Tallenna. Valitse Tallennetut haut, kun haluat seuraavan 
kerran ottaa tallentamasi suodattimet käyttöön.
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Tulosnäkymän muokkaus  

Voi muokata tulosnäkymän sinulle sopivaksi.  

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.  

Lisää tai poista sarakkeita: voit lisätä tai poistaa sarakkeita valitsemalla Valitse näytettävät sarakkeet oikean yläreunan 
toimintovalikosta (kolme pystysuoraa pistettä).  
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Mikäli haluat tallentaa näkymään tekemäsi sarakemuutokset seuraavaa kertaa varten, valitse Tallenna sarakeasetukset. 
Samasta valikosta voit myös Nollata sarakeasetukset palauttaaksesi oletusasetukset.  

 

Voit vaihtaa päänäkymää ja katsoa kaikkien tilauksien tietoja ja analyysituloksia yhtä aikaa eri tulosnäkymissä, 
valitsemalla halutun näkymän tulostaulukon oikeasta yläreunasta. 

 

 

Valittavat näkymät: 

Näytteet (yksinkertainen): näytteet esitetään näytepisteittäin. Huomaathan, etteivät analyysitulokset näy tässä 
näkymässä. 

Näytteet (horisontaalinen): kaikki näytteen tulokset näkyvät samalla rivillä (yksi näytepiste/rivi). 

Näytteet (vertikaalinen): kaikki näytteen tulokset näkyvät samassa sarakkeessa (yksi näytepiste/sarake). 

Tilaukset: tilauskohtainen näkymä (myös oletusnäkymä). Huomaathan, etteivät yksittäiset analyysitulokset näy tässä 
näkymässä.  

Analyysi: tulokset esitetään analyyseittain. Tulokset näkyvät yksi analyytti/rivi. 

Analyysiraportit: yleisnäkymä valmistuneista tilauksista ja niiden analyysiraporteista.  

 

 


