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Suodattimet ja sarakkeet, ryhmän teko
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Sarakkeet ja suodattimet
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• Eläimet näytölle voi valita sarakkeet toiminnolla näkymään halutut tiedot eläimistä. 
• EU-tunnus ja tarkiste ovat omina sarakkeinaan. Jos tarkistenumeroa ei näy, kannattaa käydä tarkistamassa 

sarakeasetukset. 
• Sarakkeiden valinnassa paljon vaihtoehtoja. Valintataulukkoa selataan nuolista tai palkkia siirtämällä. Valinta 

tehdään klikkaamalla haluttua otsikkoa jolloin se aktivoituu ja sen eteen tulee V merkintä
• Sarakevalinnasta poistutaan klikkaamalla näyttöä kentän ulkopuolella

Suodata toiminnolla voi rajata haluttujen tietojen perusteella 
eläimiä esim. iän tai sukupuolen mukaan. Tästä lisää seur. sivulla



Suodattimen käyttö
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1. Valitaan Suodatin ja Lisää suodatin. Suodattimia voi lisätä useita saman aikaisesti.
2. Kenttään haluttu tieto millä suodatetaan (esim. ikä tai sukupuoli) ja vertaajaan valikosta toiminto.
3. Arvo kohtaan lisätään luku jonka mukaan tietoja haetaan 

4. Kun halutut suodattimet on tehty niin valitaan Käytä. Eläinlista päivittyy suodattimien 
mukaiseksi ja suodatin valinta suljetaan ruudun oikeasta yläkulmasta

5. Punaisessa pallerossa on suodattimien määrä ja tämä näkyy myös eläinlistalla kun suodatin on 
käytössä

6. Suodatuksen saa pois palaamalla Suodata valikkoon ja valitsemalla Tyhjennä
7. Useista suodatuksista jos haluaa poistaa yksittäisen niin sen saa pois X painikkeesta



Suodattimen käyttö - merkit
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Suodattimessa olevassa vertaajassa on käytössä seuraavat merkit: =, < ja >  sekä 
toiminto väliltä.

Merkki = tarkoittaa yhtä suuri kuin tai sama luku
Merkki < tarkoittaa pienempi kuin
Merkki > tarkoittaa suurempi kuin

= merkki käytetään myös tekstissä jolloin tarkoittaa ” teksti sisältää”

Esim. jos halutaan hakea eläimet alle vuoden ikäiset niin valitaan kenttään ikä ja 
vertaajaan < (pienempi kuin ) ja arvoksi 365 pv.

Sukupuoli valinnassa ei ole vertaajaa.

Suodattimien tekoa kannattaa kokeilla ja harjoitella rauhassa.



Ryhmän teko
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• Ryhmä tehdään valitsemalla eläimet joille halutaan ryhmä eläinlistalta. Valinnan jälkeen aktivoituu Lisää 
ryhmään painike. Eläimen voi lisätä olemassa olevaan ryhmään tai uuteen valitsemalla Luo uusi ryhmä. Valitse 
haluttu ryhmä klikkaamalla > Avautuu näyttö jossa näkyvät valitut eläimet.

• Ryhmän nimeä voi muokata kynän kuvasta ryhmän nimen perässä
• Eläimen poisto ryhmästä: valitse eläin listalta ja klikkaa Poista ryhmästä
• Ryhmän poisto

• Katraasta poistetut eläimet saat näkyviin valitsemalla Poistetut 
(elossa olevat voi piilottaa ottamalla väkäsen pois kohdasta 
Omat)
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