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1. Rastilippu-asetukset 
EResults Liten valikosta löytyy kohta Rastilippu, josta löytyy asetukset Rastilipun aktivoimiseen ja tulosten 

lähettämiseen.  

 

Aluksi Rastilippu-palvelusta kopioidaan leikepöydän kautta palvelun avain, joka syötetään Syötä avain -

toiminnolla. 

Lite lähettää maaliin tulleen henkilön tuloksen automaattisesti Rastilippuun kortinluvun jälkeen, kun 

Lähetä tuloksia automaattisesti  -asetus on päällä. Kaikki tulokset voi myös lähettää klikkaamalla Lähetä 

tulokset -painiketta. 

2. Tapahtuman yhdistäminen Rastilippu-tapahtumaan 
Kun Rastilippu on aktivoitu syöttämällä aktivointikoodi, tulee Rastilippu-välilehti Litessä näkyviin. 

 

Lataa tapahtumat -painikkeella ohjelma lataa aktiiviset tapahtumasarjat Rastilippu-palvelusta. Valitse 

oikea tapahtumasarja alasvetovalikosta, jolloin sen tapahtumat listautuvat listaan. Listasta voi joko luoda 

ko. tapahtumalle Liten kilpailutiedoston tai yhdistää Rastilippu-tapahtuma auki olevaan Liten 

kilpailutiedostoon. 
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3. Rastilipun kautta ilmoittautuneiden lataus 
Kun Rastilipun tapahtuma on yhdistetty EResults Liten kilpailuun, ohjelma lataa ilmoittautuneita 

Rastilipusta automaattisesti, jos nettiyhteys on saatavilla. 

 

Rastilipun ilmoittautuneet latautuvat Ei tiedossa -listaan ja niiden edessä näkyy rastilippukuvake. 

Rastilippuun liittyvät sarakkeet ovat listassa oranssilla taustavärillä. Sarakkeista näkyvät maksu ja 

ilmoittautumisaika. 

4. Metsään lähteväksi syöttäminen / lukeminen 
EResults Liten Lähtö-välilehden hakukentät (nimi ja kortti) ja kortinluku hakevat henkilöitä sekä Liten 

henkilörekisteristä että Rastilipun ilmoittautuneista. Mikäli löytyy Rastilippuun ilmoittautunut, se valitaan 

ensisijaisesti. 
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Ohjelma näyttää ilmoittautuneen maksutiedot ja ilmoittautumisajankohdan kortinluvun tai haun valinnan 

jälkeen kuvan mukaisesti Tyhjennä-painikkeen vieressä. Henkilölle valitaan haluttu rata ja klikataan Aseta 

lähteväksi -painiketta. 

Huom! Mikäli Rastilipun kautta ilmoittautunutta ei etsitä kortin vaan nimen perusteella, on henkilö 

valittava nimihakulistalta. Mikäli nimeä ei valita listalta, henkilö lisätään ohjelmaan uutena kilpailijana. 

 

5. Maaliinluenta ja tulosten lähettäminen 
Maaliinluenta tapahtuu normaalisti lukijaleimasimella, minkä jälkeen Lite lähettää henkilön tuloksen 

Rastilippu-palveluun, mikäli automaattilähetyksen valinta oli valittuna asetuksissa. Ohjelma yrittää lähettää 

henkilön tiedot useasti, mikäli nettiyhteydessä on esim. häiriöitä. 

Huom! Tiedot lähetetään vain, kun henkilö on luettu maaliin. Automaattista lähetystä ei tapahdu kaikista 

tulosten muokkaustilanteista. Esim. jos henkilö siirretään radalta toiselle, automaattista lähetystä ei 

tapahdu eivätkä tulokset päivity tältä osin Rastilippuun. Tällöin tulee käyttää Asetuksista löytyvää Lähetä 

tulokset -toimintoa, jolloin kaikki tulokset lähetetään. Tämä kannattaa tehdä myös tapahtuman lopuksi, 

jotta tulee varmistettua, että kaikki tulokset on varmasti oikein Rastilippu-palvelussa. 

6. Lähtösovellus eli EResults Mobile 
Varsinkin isoimmissa tapahtumissa voi ongelmaksi muodostua yhden tietokoneen käyttö. Tulospalvelupiste 

ruuhkautuu, kun samalla koneella käsitellään sekä maaliin tulevat että metsään lähtevät. Tätä tilannetta 

helpottamaan on kehitetty EResults Mobile -mobiilisovellus, jolla voidaan lukea henkilöitä metsään 

lähteviksi. Mobileen syötetään henkilön tiedot, kuten nimi, kortti ja rata, minkä jälkeen Mobile lähettää 

tiedot pilvipalvelun kautta Liten Lähtö-välilehdelle. Mobile osaa myös hakea ilmoittautuneita Rastilipusta ja 

näyttää käyttäjälle mm. kilpailijan maksutiedot. EResults Mobile toimii Android- ja Windows 10 -laitteilla ja 

siihen voidaan yhdistää myös Emit-kortinlukija, jonka avulla kilpailijan tiedot etsitään joko Rastilipusta tai 

henkilörekisteristä automaattisesti, kun kortti asetetaan lukijaan. 
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