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NäyteLinkin aloitusnäyttö 
Kun käynnistät NäyteLinkki-ohjelman, aukeaa sen aloitusnäyttö.  

 

 

Aloitusnäytön toimintoja 
1. Syötä sen karjan karjatunnus, jota haluat käsitellä (esim. lukea viivakoodit). Jos karjatunnus alkaa 

nollalla, niin sen voi syöttää joko etunollan kanssa tai ilman.  

2. Paina Hae eläinlista –painiketta. Ohjelma hakee antamasi karjan ajan tasalla olevan eläinlistan. 

Näytöllä saattaa näkyä ko. karjan edellisen kerran eläinlista (säilyy 7 päivää hakupäivästä 

eteenpäin). 

Muista hakea jokaisella kerralla eläinlista uudelleen! Muuten esim. juuri poikineet eläimet voivat 

puuttua listalta. 
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3. Juuri hakemasi karja on automaattisesti valittuna, mutta jos haluat vaihtaa karjaa tai tilalla on 

useamman karjan lehmiä, voit valita käsiteltävät karjat listasta. Käsiteltävien karjojen listassa näkyy 

myös karjan omistajan nimi. 

4. Eläinlistanäytöltä voit tarkistaa, ovatko karjan eläinten tiedot ajan tasalla. Lypsyrobotin näytteiden 

käsittelyssä ohjelma hyväksyy ja tallettaa sellaistenkin lehmien näytetiedot, joita tietokannassa ei 

karjaan ole yhdistetty, mutta niitä ei voi lähettää tuotosseurantaan ennen kuin kyseisten lehmien 

tiedot on saatettu ajan tasalle. Ko. lehmien tiedot voi lähettää joko Ammulla tai ottaa yhteyttä 

Laskentakeskuksen asiakaspalveluun. Tämä tulisi tehdä mieluiten saman päivän aikana. 

5. Kun olet valinnut oikeat karjat ja olet valmis siirtymään näytteiden käsittelyyn, niin paina 

tarkoitukseen sopivaa painiketta (painikkeiden tarkempi kuvaus alla). 

Siirry lypsyrobotin näytteiden käsittelyyn 

Tämä toiminto on tarkoitettu automaattilypsytiloille, joilla on DeLavalin, Lelyn tai Pellon Groupin (RDS) 

järjestelmä, josta saa haettua tarvittavan lypsytiedoston NäyteLinkkiä varten. Käyttäjä siirtyy lypsyrobotin 

näytteiden käsittelyosioon, jonka tarkempi ohjeistus löytyy Automaattilypsytilan ohjeistus –kohdasta. 

Siirry viivakoodien käsittelyyn 

NäyteLinkissä on mahdollisuus lukea tai syöttää viivakoodit myös suoraan ohjelmaan. Tämä toiminto on 

tarkoitettu esim. tilanteisiin, joissa tilalla on kaksi rinnakkaista näytteenottotapaa, kuten näytteenotto 

robotilla ja lypsyasemalla  tai Ezi-Scanner ei toimi tai muusta syystä yhdenkään eläimen viivakoodien luku ei 

onnistu, jolloin eläinten tiedot eivät avaudu Lypsytiedot-näytölle. Siirry viivakoodien käsittelyyn –painike 

avaa valitun karjan eläinlistan suoraan Lypsytiedot –näytölle, jossa valitun eläimen viivakoodi-solua 

klikkaamalla siihen voi lukea viivakoodin viivakoodilukijalla tai syöttää käsin. Tarvittaessa myös 

maitomäärät voi syöttää eläimille käsin. 

Hallintalaite 

Kun NäyteLinkkiä käytetään joko EMM-mittareiden tai Ezi-Scannerin kanssa, niin käytettävä laite valitaan 

Hallintalaite-kohdassa.  

EMM-mittarien käyttäjät valitsevat vielä lisäksi ACR-asetuksen ja eMerkin lukijalaitteen käytön.   

ACR (automatic cup removal)  

ACR–ominaisuus on oletuksena EMM-mittareissa aina päällä. Käyttäjä voi valita, haluaako sen päälle vai ei. 

ACR-ominaisuus vaikuttaa näytteenoton nopeuteen joidenkin lypsylaitteiden kanssa. NäyteLinkki tarjoaa 

sitä vaihtoehtoa, joka viimeksi on valittu. Tämän ominaisuuden käyttötarpeesta kannattaa keskustella 

oman alueen teknisen asiantuntijan kanssa. 

eMerkin lukijalaite 

Lukijalaitteen käyttö EMM-mittareiden kanssa on mahdollista. NäyteLinkki tarjoaa sitä vaihtoehtoa, joka 

viimeksi on valittu. Toimivuus on testattu vain Tru-Testin lukijalaitetta käyttäen.  

Ezi-Scanner-valinnalla DataHandleriin siirtyvä asetustiedosto sallii pelkkien maitomäärien syöttämisen 

datahandleriin ilman viivakoodeja. 

Siirrä eläinlista DataHandleriin ja Hae lypsytiedot DataHandlerista –painikkeilla hoidetaan tiedonsiirto 

NäyteLinkin ja DataHandlerin välillä. 
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Hae lypsytiedot  (Eläinlistan alapuolella)  

Käyttäjä voi tarkastella jälkikäteen joko lähettämättömiä (yksikin rivi on lähettämätön) tai lähetettyjä 

lypsytietoja ja avata ne Lypsytiedot-näytölle tarkastelua tai lähettämistä varten Avaa lypsytiedot –

painikkeesta. Viimeisimmät lähetetyt lypsytiedot –valikossa näytetään koneelta löytyvät, viimeisen 30 

päivän aikana lähetetyt lypsytiedot. 

Automaattilypsytilan ohjeistus 
Jos haluat ohittaa seuraavana olevan robottiosion kuvauksen, voit siirtyä sivulle 18 (Lypsytiedot-näyttö), 

josta alkaa Lypsytiedot-näytön ohje. 

Laitteen valinta –näyttö 
Siirry lypsyrobotin näytteiden käsittelyyn –painikkeen painaminen avaan Näytteenottolaitteen valinta –

näytön. 

 

Ohjelman nykyisessä versiossa on mukana DeLavalin, Lelyn ja RDS-automaattilypsylaitteet. 

Valitse laite, jolla otettujen näytteiden viivakoodit haluat lukea ja paina Ok. 
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Kasettinäyttö 
Kun olet valinnut laitteen, aukeaa kasettinäyttö. 

 

Kasettinäytöllä on kaaviokuva kasetista. Molemmat DeLavalin laitteet käyttävät samoja kasetteja joten 

kasettien kaaviokuvat ovat samanlaiset, vain niiden tekemissä tiedostoissa on eroa. Jokainen neliö vastaa 

kasetissa paikkaa jossa voi olla näytepullo. Numerointi kuvaa kasetin täyttöjärjestystä, viivakoodit luetaan 

samassa järjestyksessä. Alla kuvat Lelyn kasettinäytöistä. RDS-robotin kasettinäyttö vastaa LelyA:ta. 
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Robotin lypsytiedoston luku ohjelmaan 
Paina seuraavaksi Avaa tiedosto –painiketta. 

 

Ohjelma avaa normaalin tiedostojen valintaikkunan. Ensimmäisellä kerralla joudut siirtymään hakemistoon, 

jossa robotin tiedosto on, jatkossa ohjelma pyrkii avaamaan saman hakemiston. (Huom. Jos tiedostot ovat 

usb-tikulla, ohjelma ei välttämättä osaa avata samaa hakemistoa, kun tikku on välillä irrotettu.) Kun olet 

valinnut robotilta saamasi tiedoston, paina Avaa-painiketta. Tiedoston avaamiseen ja tietojen eläinlistan 

yhdistämiseen voi mennä hetki. 
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Jos kaikkia robotin tiedoston eläimiä ei löydy valitsemasi karjan eläinlistasta, tästä tulee ilmoitus. Näiden 

eläinten karjaksi talletettaviin tietoihin laitetaan valitsemasi karja. Puuttuvien eläinten tiedot pitää saattaa 

ajan tasalle, muuten niiden lypsytuloksia ei lasketa mukaan tuotosseurantaan. Paina Ok-painiketta. 

 

Jos olet valinnut useamman karjan ja kaikkia robotin tiedoston eläimiä ei löydy minkään niistä eläinlistalta, 

joudut valitsemaan mihin valitsemistasi karjoista kukin näistä eläimistä kuuluu. Tämä karjatieto talletetaan 

vain käsiteltävien näytteiden tietoihin. Puuttuvien eläinten tiedot pitää saattaa ajan tasalle, muuten niiden 

lypsytuloksia ei lasketa mukaan tuotosseurantaan. Valitse jokaiselle listatulle eläimelle karja ja paina 

Tallenna-painiketta. Jos olet tehnyt karjojen valinnassa virheen, voit painaa Paluu karjojen valintaan -

painiketta, jolloin pääset takaisin aloitusnäytölle. 

 

Jos avaamassasi tiedostossa on virheitä, jotka estävät ohjelmaa lukemasta kaikkia sen tietoja, saat niistä 

ilmoituksen. Virheellinen tiedosto täytyy korjata robotilla ennen kuin NäyteLinkillä voi syöttää siihen 

liittyvät viivakoodit. Korjauksen voi tehdä myös suoraan robotilta saatuun tiedostoon. 

 



huhtikuu 2015 

8 
 

Kun tiedoston luku on tehty onnistuneesti loppuun, näytölle tulevat yhteenvetotiedot. Yhteenvedossa 

kerrotaan kuinka monta näytteellistä lehmää ja kuinka monta näytettä yhteensä tiedostosta löytyi. Paina 

Ok-painiketta. 

 

 

Viivakoodien luku 
Tiedoston lukemisen jälkeen kasettinäytölle tulee näkyville ensimmäisen robotin nimi ja sen ensimmäisen 

kasetin numero. Lisäksi kasetin kaaviokuvaan tulee merkintä mitkä paikat robotin tiedoston mukaan ovat 

täysiä ja mitkä tyhjiä. Täydet paikat näkyvät vaalean harmaina, tyhjät tumman harmaina. 
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Jos jotkin robotin tiedoston mukaan täydet paikat ovat oikeasti tyhjiä tai muuten analysointikelvottomia, 

voit merkitä ne tyhjiksi itse klikkaamalla niitä nyt tai viivakoodien luvun aikana. Tyhjäksi merkitsemäsi 

paikat muuttuvat keskiharmaiksi (ympäröity punaisella alla olevassa kuvassa). Jos haluat poistaa 

merkinnän, klikkaa paikkaa uudestaan ja se muuttuu takaisin vaalean harmaaksi. 

Koko kasetin voit merkitä tyhjäksi ennen ko. kasetin viivakoodien lukua Merkitse koko kasetti tyhjäksi –

painikkeella. Viivakoodien luvun aikana voit merkitä tällä painikkeella tyhjiksi kasetilta kaikki ne paikat, 

joihin et ole vielä lukenut viivakoodia. 

Viivakoodien luvun jälkeen (kun ohjelma on ilmoittanut, että kaikki viivakoodit on luettu ja Tallenna-painike 

on aktiivinen) paikkoja ei voi enää merkitä tyhjiksi. 

 

Näytön yläreunassa olevilla robotti- ja kasettivalikoilla voit halutessasi siirtyä kasetista toiseen ja merkitä 

paikkoja tyhjiksi muiltakin kaseteilta. Jos nykyinen kasetti on merkitty kokonaan tyhjäksi, ohjelma 

huomauttaa tästä. Jos olet merkinnyt kasetin kokonaan tyhjäksi tarkoituksella, paina Ok-painiketta niin 

ohjelma siirtyy valitsemaasi kasettiin tai valitsemasi robotin ensimmäiseen kasettiin. Jos olet merkinnyt 

kasetin kokonaan tyhjäksi vahingossa, paina Peruuta-painiketta niin ohjelma pysyy nykyisessä kasetissa ja 

voit poistaa tyhjäksi merkinnät näytteellisistä paikoista. 
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Kun olet valmis aloittamaan viivakoodien luvun, paina Lue viivakoodit –painiketta. 

 

Viivakoodien luku alkaa aina aakkosjärjestyksessä ensimmäisen robotin ensimmäisestä kasetista. Ohjelma 

kehottaa ottamaan sen esille. Ota ensimmäinen kasetti esille ja paina Ok-painiketta. 

 

Kasettinäyttö siirtyy automaattisesti takaisin ensimmäisen kasetin kaaviokuvaan, jos olet vaihtanut kasettia. 

Ohjelman ollessa viivakoodinlukutilassa et voi itse vaihtaa robottia tai kasettia. Kasettinäytöllä alkaa 

ensimmäinen tyhjä paikka vilkkua punaisena aktiivisuuden merkiksi ja sen numero tulee näkyviin ylös 

oikealle. 

 

Näkyviin tulee myös sen eläimen korvanumero, jonka näyte aktiivisessa paikassa robotin tiedoston mukaan 

on. Jos robotin tiedoston antamaa eläintä ei karjan eläinlistassa ole, korvanumero jää tyhjäksi. 
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Kun luet viivakoodin viivakoodinlukulaitteella, ohjelma merkitsee paikan, johon viivakoodi luettiin, vihreällä 

ja siirtyy seuraavaan täyteen paikkaan, joka muuttuu punaiseksi ja vilkkuu. Myös ylhäällä oikealla näkyvä 

aktiivisen paikan numero ja korvanumero vaihtuu. 

 

Kun viet hiiren kursorin luetun paikan päälle, näkyviin tulee paikkaan luettu viivakoodi. 

 

Jos näytepullo on likainen eikä viivakoodinlukija saa viivakoodia luettua, voit painaa kasettinäytön oikean 

alareunan Syötä aktiivisen paikan viivakoodi käsin –painiketta. Ohjelma avaa käsinsyöttölomakkeen. Syötä 

pullossa lukeva koodi ja paina Tallenna-painiketta. 

 

 

Jos huomaat tehneesi viivakoodien luvussa virheen, voit palata takaisin aiemmin lukemaasi paikkaan 

tuplaklikkaamalla sitä. Ohjelma varmistaa, haluatko tosiaan siirtyä aiempaan paikkaan, ja voit valita, 

haluatko lukea viivakoodit uudelleen tietystä paikasta eteenpäin vai vain valitsemasi paikan viivakoodin. Jos 

valitset ensimmäisen, ohjelma siirtyy aiempaan paikkaan ja joudut syöttämään uudestaan kaikki nykyisen 
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paikan ja tuplaklikatun paikan välillä luetut viivakoodit. Valitessasi jälkimmäisen vaihtoehdon voit lukea 

tietyn paikan viivakoodin uudelleen, minkä jälkeen ohjelma palaa tilanteeseen, jossa olit ennen korjaamasi 

paikan valitsemista. Voit palata takaisin myös tyhjäksi merkitsemääsi paikkaan, tällöin kyseisen paikan 

tyhjäksi merkintä poistuu. Muuten tyhjäksi merkitsemäsi ja robotin tiedoston mukaan tyhjät paikat säilyvät 

ennallaan. 

 

Aikaisempaan paikkaan voi siirtyä vain sen kasetin sisällä, jonka lukeminen on meneillään. Viivakoodien 

luvun loppumisen jälkeen (kun ohjelma on ilmoittanut, että kaikki viivakoodit on luettu ja oikean alareunan 

Tallenna-painike on aktiivinen), takaisin siirtyminen ei ole enää lainkaan mahdollista. 

Jos laitteen lukemassa viivakoodissa on jotain vikaa, saat siitä ilmoituksen, joka antaa kolme 

toimenpidevaihtoehtoa. 

 

Jos valitset korjaa myöhemmin, ohjelma merkitsee viivakoodin tilalle virhekoodin 9999999 ja voit korjata 

viivakoodin myöhemmin Lypsytiedot -näytöllä. Ohjelma merkitsee paikan luetuksi ja siirtyy seuraavaan 

täyteen paikkaan. 

Jos valitset syötä käsin, ohjelma avaa käsinsyöttölomakkeen. 

Jos valitset lue uudestaan, ohjelma pysyy nykyisessä paikassa ja voit yrittää lukea viivakoodin lukijalla 

uudestaan. 
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Jos ohjelma on aiemmin tallettanut toiseen paikkaan saman viivakoodin, saat siitä ilmoituksen joka antaa 

kolme toimenpidevaihtoehtoa. 

 

Jos valitset korjaa myöhemmin, ohjelma merkitsee sekä aiempaan että nyt aktiivisena olevaan paikkaan 

viivakoodin tilalle virhekoodin 9999999 ja voit korjata ne myöhemmin Lypsytiedot -näytöllä. Ohjelma 

merkitsee paikan luetuksi ja siirtyy seuraavaan täyteen paikkaan. 

Jos valitset siirry takaisin, ohjelma siirtyy takaisin paikkaan johon sama viivakoodi oli aiemmin syötetty. 

Joudut syöttämään kaikki nykyisen ja aiemman paikan välillä syötetyt viivakoodit uudestaan. 

Jos valitset lue uudestaan, ohjelma pysyy nykyisessä paikassa ja voit syöttää viivakoodin uudestaan. 

Kun kasetin kaikkiin näytteellisiin paikkoihin on luettu viivakoodi, ohjelma kertoo, että kasetti on luettu 

loppuun. Jos viivakoodien luvussa on tapahtunut virhe, tämä on viimeinen mahdollisuus muuttaa tämän 

kasetin tietoja aloittamatta koko prosessia alusta. 

 

Jos huomaat virheen, paina Peruuta-painiketta, niin ohjelma jää tälle kasetille ja voit palata virheelliseen 

paikkaan tuplaklikkaamalla sitä. 
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Jos kasetin luvussa ei ole tullut virheitä, paina Ok-painiketta. Jos robotin tiedostossa oli useampia kasetteja 

tai robotteja, ohjelma kehottaa ottamaan seuraavan kasetin esille. 

 

Ota seuraava kasetti esille ja paina Ok-painiketta. Kasettinäytölle tulee seuraavan kasetin täysien ja tyhjien 

paikkojen kaaviokuva ja ensimmäinen täysi paikka vilkkuu punaisena. 

Kun kaikkien tiedostossa olleiden kasettien täysien paikkojen viivakoodit on luettu, ohjelma ilmoittaa että 

kaikki viivakoodit on luettu. 

 

Paina Ok-painiketta. Ohjelma siirtyy pois viivakoodinlukutilasta. Voit taas vaihtaa robottia tai kasettia jos 

haluat vielä tarkistaa, että kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta tässä vaiheessa et voi enää muuttaa 

merkintöjä tai aloittaa lukemista valitsemastasi kohdasta. Jos tässä vaiheessa huomaat, että viivakoodien 

luvussa on tapahtunut virhe, voit yrittää korjata sen Lypsytiedot-näytöllä tai aloittaa koko prosessin alusta. 
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Kun olet valmis siirtymään Lypsytiedot-näytölle tarkistamaan ja tallettamaan tiedot, paina Tallenna-

painiketta. 
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Lypsytiedot-näyttö 

 

Robottiosio käyttää samaa Lypsytiedot-näyttöä kuin muutkin NäyteLinkin käyttäjät.  

Robottiosiosta tultaessa näytöllä on lisäksi Näytejärjestys-sarake, jolla saat eläimet tarvittaessa samaan 

järjestykseen kuin viivakoodeja lukiessa. Sarakkeen tieto koostuu robotin numerosta, kasetin numerosta ja 

näytepaikasta. 

Kesäkuusta 2015 lähtien Valion tuottajien on mahdollista tilata tuotosseurantanäytteestä tehtävä 

tiineystesti Lisäanalyysit-sarakkeesta. Testi on maksullinen. Ne rivit, joihin on merkitty tiineystestin tilaus, 

näkyvät ennen tietojen lähetystä keltaisena. 

Kaikki näytön sarakkeet ovat lajiteltavissa. Lajittelu onnistuu sarakkeen otsikkoa klikkaamalla. Lajittelu 

tapahtuu vuorotellen pienimmästä suurimpaan ja päinvastoin. Huom. Lajittelu hävittää näytöltä 

lähetyksessä mahdollisesti tulleet virheilmoitukset. 
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Näytön yläosan toiminnot 
Kun Lypsytiedot-näytölle tullaan robottiosiosta, niin Lypsykertatunnuksena on oletuksena vaihtoehto:  

’Jatkuva’. Muilla tiloilla oletusvaihtoehtona on ’2x lypsy’. Tämä kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa ennen 

tietojen lähettämistä. Lypsykertatunnuksella on merkitystä, kun tiedot siirretään tuotoslaskentaan. 

Vaihtoehdossa ’Jatkuva’  ja ’1x lypsy’ tietojen siirtoon riittää, että kultakin eläimeltä löytyy yksi NäyteLinkillä 

lähetetty rivi. Jos on valittu ’2x lypsy’, niin tiedot eivät siirry tuotoslaskentaan ennen kuin lehmiltä löytyy 

kaksi NäyteLinkillä lähetettyä riviä.  

Lypsytiedot näytön oikeassa ylälaidassa näet lypsyjen lukumäärän, johon lasketaan kaikki lypsykerran lypsyt 

(kaikki rivit) ja näistä lasketaan erikseen nollalypsyt. Mikäli lypsytietoja lähetettäessä kaikki lypsyrivit eivät 

lähde eteenpäin, näytetään näiden lypsyrivien lukumäärä ”Lähettämättömät lypsyt”-kohdassa. 

Lisäanalyysien lkm –kohdasta näet, kuinka monelle eläimelle olet valinnut lisäanalyyseja. 

Näytön yläreunan oikeassa laidassa on Valitse näytettävät sarakkeet –painike, jota klikkaamalla aukeaa 

valikko piilotettavista sarakkeista. Valinta tehdään klikkaamalla sarakkeen nimen edessä olevaa ruutua. Kun 

ruutu on tyhjä, sarake piilotetaan näytöltä. Saat sarakkeet takaisin näkyviin klikkaamalla ruutua uudelleen, 

jolloin siihen ilmestyy väkänen. Tekemäsi valinnat tallentuvat ohjelmaan, joten seuraavalla kerralla näytöllä 

näkyvät samat sarakevalinnat. 
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Vasemmassa laidassa olevasta Lisää eläin -painikkeesta avautuu lista niistä eläinlistan eläimistä, joita ei ole 

vielä Lypsytiedot-näytöllä. Valitse haluamasi eläimet ja klikkaa OK-painiketta, niin valitut eläimet lisätään 

Lypsytiedot-näytölle. Mikäli ulkomaiselle eläimelle on käytetty robotilta tulleissa lypsytiedoissa teknistä 

tunnusta, näytetään se oikealla EU-tunnisteella lisättävien eläinten listassa, vaikka eläimellä olisi teknisellä 

tunnuksella muodostettu rivi Lypsytiedot-näytöllä. 

 

Lypsytiedot-näytöllä olevalla Etsi-toiminnolla eläimiä voi hakea korvanumerolla, EU-tunnuksella, nimellä tai 

näiden yhdistelmällä. Hakutuloksista klikkaamalla näytetään valittu lypsyrivi Lypsytiedot-näytöllä 

korostettuna. Mikäli hakuehdot täyttävillä eläimillä on useita lypsyrivejä, näytetään lypsyrivit 

hakutuloksissa erikseen. 

 

Tietojen tarkistus, tallentaminen ja lähettäminen 
Lypsytiedot-näytön -kuvasta useimpien lehmien korvanumerot ja nimet puuttuvat, koska testitiedoston 

eläinten tunnisteista on lisätty testikantaan vain osa. Samoin jos robotin tiedoston eläimiä ei löydy valitun 

karjan (tai karjojen) eläinlistalta, kyseisten eläimien korvanumero ja nimi jää puuttumaan Lypsytiedot-

näytöltä. Näiden eläinten lypsytiedot ja viivakoodit talletetaan NäyteLinkki-ohjelman lypsytiedostoon, 

mutta niiden lähettäminen tietokantaan onnistuu vasta, kun eläinten tiedot on saatettu ajan tasalle. Ko. 

lehmien tiedot voi lähettää joko Ammulla tai ottaa yhteyttä Laskentakeskuksen asiakaspalveluun. 

Viivakoodit on liitetty robottitiedoston rivien tietoihin niihin näytepaikkoihin, joita ei ole merkitty tyhjiksi. 

Tyhjiksi merkittyjen paikkojen riveiltä viivakoodi puuttuu. Viivakoodien luvun aikana myöhemmin 

korjattavaksi asetettu virheviivakoodi 9999999 on merkitty virhemerkillä (punaisessa ympyrässä olevalla 

huutomerkillä, ks. kuva). Jos jossain robotin tiedostosta luetussa tai niiden perusteella lasketussa arvossa 

on pieni virhe, niin se on myös merkitty samalla virhemerkillä. Viemällä hiiren kursorin virhemerkin päälle 

saat tarkempaa tietoa virheen syystä. 

Kun olet tarkastanut ja tarvittaessa korjannut tiedot, voit tallentaa ja lähettää ne vasemman alalaidan 

painikkeilla. Suoraan esimerkiksi Data Handlerista luetut tiedot tallentuvat automaattisesti ja Lypsytiedot-
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näytöllä voit tallentaa näihin tietoihin tehdyt muutokset (Tallenna lypsytiedot-painike). Näytöllä tehdyt 

muutokset tallennetaan myös tiedot lähetettäessä (Lähetä lypsytiedot-painike). 

 

Lähetä-sarakkeesta näet, mitkä rivit on valittu lähetettäväksi. Oletusarvoisesti kaikki rivit lähetetään.  

Taulukon vasemmassa ylälaidassa olevista painikkeista voit halutessasi valita kaikki rivit -painikkeella tai 

poistaa kaikki lypsyjen valinnat -painikkeella. Voit myös halutessasi poistaa rivejä lähetettävien joukosta 

tai merkitä rivin uudelleen lähetettäväksi klikkaamalla Lähetä-sarakkeessa olevaa ruutua. Onnistuneesti 

lähetetyt rivit muuttuvat vihreiksi, Lähetä-sarakkeen väkänen poistuu ja Läh.-sarakkeeseen päivittyy Kyllä.  

Jos lähetät vahingossa saman rivin uudelleen, tietokantaan ei tallenneta samaa riviä tuplana. Sama rivi 

tarkoittaa, että Lypsytiedot-näytöllä näkyvän lypsyrivin tiedot eivät ole muuttuneet ja lypsykertatunnus on 

molemmissa lähetyksissä sama. 
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Mikäli jollekin eläimelle on useampi viivakoodillinen rivi valittuna lähetettäväksi, NäyteLinkki listaa eläimet 

lähetysvaiheessa avautuvassa ikkunassa. Näytöltä voit valita kullekin eläimelle lähetettävän rivin. 

 

Jos lähetettävien rivien määrä / lehmä ei vastaa Lypsytiedot-näytöllä valittua lypsykertatunnusta, 

tarkistetaan, onko koelypsyyn lähetetty tai tulossa muiden lypsykertojen tiedot erikseen. Mikäli et ole 

lähettänyt/lähettämässä koelypsyyn muiden lypsykertojen tietoja erikseen, valitsemalla avautuvasta 

ikkunasta Ei, muutetaan lähetettävä lypsykertatunnus vastaamaan lähetettävien lypsyjen määrää. 

Valitsemalla Kyllä, tiedot lähetetään Lypsytiedot-näytön lypsykertatunnuksella. 

 

Muutokset voit tallentaa vielä Sulje-painikkeesta avautuvasta ponnahdusikkunasta näyttöä suljettaessa, 

mikäli et tallentanut tekemiäsi muutoksia aikaisemmin. 

 

Jos näytöllä on lähettämättömiä lypsyrivejä, ikkunaa suljettaessa Sulje-painikkeesta varmistetaan vielä, 

haluatko varmasti poistua näytöltä. Mikäli kaikkia haluamasi rivit on lähetetty, voit sulkea näytön 

painamalla Ei. Kyllä-painikkeesta voit halutessasi palata takaisin Lypsytiedot-näytölle tarkistamaan 

lähettämättömät rivit. 
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Lypsytiedot-näytön sulkeuduttua ohjelma palaa Aloitusnäytölle. Jos kaikki tarvitsemasi toimenpiteet on 

tehty, voit sulkea Aloitusnäytön. 

EU-tunnusten tallennusohje ja NäyteLinkin hyväksymät robotin eläinlistan 
EU-tunnukset 
 
Lelyn ohje: 
Lelyn T4C:hen EU-tunnus täytyy aina syöttää muodossa FI 001234567-8. Välilyönnin voi myös jättää pois ja 
kirjaimet voivat olla pieniä, niillä ei ole merkitystä. T4C vaihtaa tarkistenumeron FI-kohdan perään. Syy 
miksi tarkistenumero käännetään eteen on se, että raporteille saadaan I&R numero oikein. Eli jos tila 
tarvitsee korvamerkin 4 viimeistä numeroa avuksi lehmien tunnistamiseen tai EU-tarkastukseen, ne 
saadaan raportille. Luultavasti ohjelma tarvitsee muutenkin tuon käännön, koska EU-tunnuksen 
tarkistemerkki on käytössä vain Suomessa.  
 
Myös DeLavalin ja Pellon Groupin järjestelmissä suositellaan käytettävän täydellistä EU-tunnusta. 
 
Jos käyttäjä on kuitenkin syöttänyt EU-tunnukset jotenkin muuten, niin NäyteLinkki hyväksyy (= tiedoston 
lukeminen onnistuu) seuraavat EU-tunnuksen tallennusmuodot: 
  

- EU-tunnus, 14 merkkiä, esim. FI000000012345 
- Pelkkä katkaistu numero-osa, enintään 9 numerolla, esim. 12345 tai 000012345 
- Maatunnus ja kokonainen tai katkaistu numero-osa, voi sisältää myös välilyöntejä, 

vasemmanpuoleisin numero joko tarkiste tai 0, esim. FI900012345 tai FI00012345 tai FI 
90000012345 tai FI 000000012345 

- Pelkkä kokonainen tai katkaistu numero-osa, vähintään 10 numerolla, vasemmanpuoleisin numero 
joko tarkiste tai 0, esim. 90000012345 tai 000000012345 

- Pelkkä kokonainen tai katkaistu numero-osa, sisältäen välilyöntejä, vasemmanpuoleisin numero 
joko tarkiste tai 0, esim. 9 12345 tai 0000000 12345 

  
- Mikä vain yllä olevista, perässä viiva (-) ja tarkiste, esim. FI000000012345-9 tai 12345-9 

  
- EU-tunnus ja sen perässä suoraan tarkiste, 15 merkkiä, esim. FI0000000123459 

  
Katkaistu numero-osa tarkoittaa sellaista, josta on jätetty alkunollia pois. Tarkistetta ei tarkisteta, sen 
paikalla siis voi NäyteLinkin kannalta olla mikä hyvänsä numero (kuten esimerkeissä on). Kaikki nuo 
esimerkit tulkitaan samaksi EU-tunnukseksi. 
 
Jos tilalla on ulkomailta ostettuja lehmiä, joiden EU-tunnuksen alkuosa on joku muu kuin FI, niin ko. eläimet 
on lypsyrobotin hallintalaitteelle syötettävä Laskentakeskuksen asiakaspalvelusta saatavalla ns. teknisellä 
tunnuksella. 


