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YLEISTÄ
Tässä ohjeessa käsitellään, miten Olfresults -tulospalvelujärjestelmässä on mahdollista julkaista rata- ja reittitiedot Livelox palvelussa (https://www.livelox.com/?tab=start&culture=fi-FI). Livelox on vastaava palvelu kuin Reittihärveli, jonka avulla
voit tallentaa ja verrata suunnistuksiasi perheen, ystävien ja muiden osallistujien kanssa. Reitti voidaan tallentaa reaaliajassa
mobiilisovelluksella tai ladata se myöhemmin GPS-kellostasi. Reittitiedoston tuonnin lisäksi reitit voidaan tuoda suoraan
myös Stravasta, Garmin Connectista tai Polar Flowsta.
Suunnistustapahtumien järjestäjänä voit ladata kartat ja radat Liveloxiin, jotta kilpailijoita voidaan seurata reaaliajassa ja
antaa osallistujien analysoida reittivalintojaan tapahtuman jälkeen.
Olfresults tapahtuma voidaan linkittää Livelox tapahtumaan, jolloin Livelox -linkit ja infotekstit näkyvät automaattisesti
tapahtuman kohdalla. Livelox -tapahtuma voidaan perustaa jo ennen varsinaista tapahtumaa, koska Liveloxiin voidaan
määritellä, milloin sen radat ovat nähtävissä.
•

Normaali tapahtuma: Normaalissa tapahtumassa on tulospalvelu Olfresults -tulospalveluohjelmalla
tapahtumapaikalla. Kun tapahtuma on linkitetty Liveloxiin, tapahtuman tulokset ja väliajat siirtyvät Liveloxiin
automaattisesti tapahtuman valmiiksi kirjauksessa ja Livelox tapahtuma julkaistaan. Näin myös Livelox on heti
osallistujien käytettävissä tapahtuman jälkeen, eikä vaadi enää mitään työtä.

•

Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua): Tapahtuman tulospalvelua ei hoideta Olfresults -tulospalveluohjelmalla
tapahtumapaikalla. Kun tapahtuma on linkitetty Liveloxiin, tapahtuman tulospalvelusivuilla on linkit Livelox -ratoihin
ja osallistuja voi samalla tavalla kuin normaalissa tapahtumassa ladata reittinsä Liveloxiin. Livelox muodostaa
tulokset GPS -reitin sijaintitietojen perusteella ja reittejä ja tuloksia voidaan verrata normaaliin tapaan.

LIVELOX -TAPAHTUMAN PERUSTAMINEN
Liveloxin dokumentaatio (https://www.livelox.com/Documentation/Events) sisältää tarkat ohjeet, miten tapahtuma
perustetaan Liveloxiin (tapahtuma, kartta, radat, sarjat, tapahtuman julkaisuaika jne).
Livelox -tapahtuma voidaan perustaa jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, koska tapahtumalle määritellään julkaisuaika, jonka
jälkeen radat ovat käytettävissä Liveloxissa (julkaisuaika on oletusarvoisesti tapahtuman päättymisaika).
Eri tapahtumatyyppien osalta tulee huomioida erilaisia asioita:

NORMAALI TAPAHTUMA

•

Jos halutaan, että tulokset ja väliajat siirtyvät tapahtuman valmiiksi kirjauksessa automaattisesti Liveloxiin,
tapahtumalle tulee määritellä Tapahtuman API -avain (Tapahtuman hallinta -> Muut asetukset). Tapahtuman ID ja
tämä Tapahtuman API -avain tarvitaan Olfresultsissa, jotta tulokset ja väliajat voidaan automaattisesti lähettää
Liveloxiin ja tapahtuma voidaan julkaista automaattisesti. Lue lisää kohdasta Olfresults -tapahtuman asetukset.

•

Myös normaalitapahtuman kohdalla voidaan osallistujille julkaista sarjojen kuusimerkkiset sarjakoodit, joilla
osallistujat voivat helposti tallentaa reittinsä Liveloxiin Livelox Recorder -mobiilisovelluksella (Tapahtuman hallinta >Sarjat). Nämä sarjakoodit näkyvät tapahtuman aikana tulospalvelusivuilla.
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OMATOIMITAPAHTUMA (EI TULOSPALVELUA)
Omatoimitapahtuman kohdalla Livelox muodostetaan myös normaaliin tapaan. Tapahtumalle tulee lisätä kartta, radat ja
sarjat.
•

Osallistujille voidaan julkaista sarjojen kuusimerkkiset sarjakoodit, joilla osallistujat voivat helposti tallentaa reittinsä
Liveloxiin Livelox Recorder -mobiilisovelluksella (Tapahtuman hallinta ->Sarjat). Nämä sarjakoodit näkyvät
tapahtuman aikana tulospalvelusivuilla.

OLFRESULTS -TAPAHTUMAN ASETUKSET
Olfresultsissa tapahtuma tulee linkittää Livelox tapahtumaan, jos halutaan, että
•
•
•
•

Sarjakohtainen Livelox -linkki näkyy normaaliin tapaan sarjan tulospalvelusivulla
Tulokset ja väliajat siirtyvät tapahtuman valmiiksi kirjauksessa automaattisesti Liveloxiin
Livelox -tapahtuma julkaistaan automaattisesti, kun tapahtuman tulospalvelu on valmis
Sarjan tulospalvelusivulla näytetään sarjojen kuusimerkkiset sarjakoodit, joilla osallistujat voivat helposti tallentaa
reittinsä Liveloxiin Livelox Recorder -mobiilisovelluksella

LIVELOXISTA TARVITTAVAT LINKITYSTIEDOT
LIVELOX TAPAHTUMAN ID

Tässä esimerkissä Livelox Tapahtuman ID on 57955.

SARJAN LIVELOX -LINKKI
Sarjan livelox -linkki löytyy esimerkiksi Liveloxin tapahtumahaussa, kun olet kirjautunut tapahtuman ylläpitäjän tunnuksilla:

Kopioi sarjan Livelox -linkki hiiren kakkospainikkeen avulla.
Sarjan Livelox -linkki on muotoa https://www.livelox.com/Viewer/TalviRastit-omatoimi-Piispanristi/2-km?classId=344923 ja
se ohjaa suoraan kyseisen sarjan sivulle Liveloxissa.

Sivu 3/5 - Kappale: Olfresults -tapahtuman asetukset

Livelox Tapahtuman ID -tieto löytyy pelkästään Liveloxin linkkitiedosta (url), kun ollaan esimerkiksi Tapahtuman hallinta sivulla:

3

OLFRESULTS, LIVELOX, OHJE

30.1.2021

LIVELOX TAPAHTUMAN API -AVAIN
Livelox Tapahtuman API -avain löytyy tapahtuman hallinnan Muut asetukset -kohdasta. Syötä tapahtumalle haluamasi
Tapahtuman API -avain.

SARJOJEN KUUSIMERKKISET SARJAKOODIT
Sarjojen kuusimerkkiset sarjakoodit löytyvät tapahtuman hallinnan Sarjat -kohdasta. Valitse ensin Valitse sarja Livelox
Recorder -mobiilisovelluksessa kuusimerkkisillä sarjakoodeilla -valinta ja paina Tallenna -painikketta. Sarjakoodit luodaan,
kun sarja tallennetaan. Näet sarjakoodit, kun palaat tälle sivulle uudelleen.

OLFRESULTS TAPAHTUMAN ASETUKSET
Olfresults -tapahtuman asetuksissa on alla olevat tiedot, jotka vaikuttavat miten tapahtumaan linkitetty Livelox -tapahtuma
näkyy tulospalvelusivuilla.

TULOSPALVELU

Tämä valinta ohjaa sitä, onko tulospalvelu tarkoitus hoitaa tulospalveluohjelmalla. Tämä valinta tulee poistaa, jos halutaan,
että tapahtuma ja tapahtumalle lisätyt sarjat näkyvät Web -tulospalvelussa, vaikka tapahtumassa ei ole varsinaisia tuloksia.
Sarjat tulee näkyä, jotta sarjan Livelox -linkki voidaan näyttää.
•

Normaali tapahtuma: Tämä valinta tulee olla valittuna, koska tulospalvelu hoidetaan tulospalveluohjelmalla. Sarja
näkyy Web -tulospalvelussa normaalisti, mukaan lukien Sarjan Livelox -linkki, jos se on sarjalle määritelty.

•

Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua): Tämä valinta tulee poistaa, jotta tapahtuma ja tapahtumalle lisätyt sarjat
näkyvät Web -tulospalvelussa. Tällöin sarjat näkyvät tapahtuman alkaen -päivä on ohitettu. Jos sarjalle on määritelty
Sarjan Livelox -linkki, linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla (mutta sarja ei ole käytettävissä Liveloxissa ennen kuin
tapahtuman on julkaistu Liveloxissa).

Livelox tapahtuman ID ja Livelox tapahtuman API -avain tarvitaan, jos tapahtuman tulokset väliaikoineen halutaan lähettää
Liveloxiin automaattisesti samalla kun tapahtuma kirjataan valmiiksi tulospalveluohjelmassa. Tällöin myös Livelox tapahtuma
tulee suoraan julkiseksi, eikä näin ollen tapahtuman jälkeen tarvitse tehdä tämänkään osalta mitään, myös reittiseuranta ja vertailu on heti käytössä.
Tulokset ja väliajat voidaan haluttaessa myös siirtää Liveloxiin manuaalisesti ilman näitä tietoja.
Sarjan Livelox -linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla, jos se on sarjalle määritelty. Nämä asetukset eivät vaikuta linkin
näkyvyyteen.
•

Normaali tapahtuma: Näihin tietoihin tulee syöttää Liveloxista haetut tiedot, jos halutaan tehdä tulosten
automaattilähetys.

•

Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua): Näitä tietoja ei tarvita, koska tapahtumassa ei ole varsinaista tulospalvelua.
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OLFRESULTS SARJAN ASETUKSET
Olfresults sarjan asetukset vaikuttavat siihen, näkyykö sarjan tulospalvelusivuilla Livelox -tiedot.

SARJAN LIVELOX -SIVU

Sarjan radan Livelox -sivun osoite. Näytetään linkkinä tulossivun alivalikossa (samaan tapaan kuin esimerkiksi väliajat
(WinSplits)).
•

Normaali tapahtuma: Tähän tulee syöttää Liveloxista haettu Sarjan Livelox -linkki, jos halutaan näyttää sarjan
Livelox -linkki. Linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti (mutta sarja ei ole käytettävissä Liveloxissa ennen kuin
tapahtuman on julkaistu Liveloxissa).

•

Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua): Tähän tulee syöttää Liveloxista haettu Sarjan Livelox -linkki, jos halutaan
näyttää sarjan Livelox -linkki. Linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti, kun tapahtuman alkupäivä on ohitettu,
mutta sarja ei ole käytettävissä Liveloxissa ennen kuin tapahtuman on julkaistu Liveloxissa (yleensä vasta kun
tapahtuman loppuen päivä on ohitettu).

SARJAN LIVELOX -KOODI

•

Normaali tapahtuma: Tähän tulee syöttää Liveloxista haettu Sarjan Livelox -koodi, jos halutaan näyttää sarjan
Livelox -koodi. Koodi näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti, kun sarjakin näkyy, ja sitä voidaan käyttää Livelox
Recorder -sovelluksessa. Koodi ei enää näy, kun tapahtuma on kirjattu valmiiksi.

•

Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua): Tähän tulee syöttää Liveloxista haettu Sarjan Livelox -koodi, jos halutaan
näyttää sarjan Livelox -koodi. Koodi näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti, kun tapahtuman alkupäivä on ohitettu, ja
sitä voidaan käyttää Livelox Recorder -sovelluksessa. Koodi ei enää näy, kun tapahtuman loppuen päivä on ohitettu.
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Sarjan radan Livelox -koodi. Näytetään sarjan tulossivulla, kun tapahtuma on aktiivinen.
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