Elektroonilise raporteerimise süsteem (ERS)
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Sissejuhatus
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade ERS kliendirakenduse toimimisest ja
tööpõhimõtetest.
Mõisted:
KIS – kalanduse infosüsteem
ERS – elektroonilise raporteerimise süsteem

ERS üldine tutvustus
Sideühendus
Tuleb meeles pidada järgnevat:
Raportite saatmisel eelistatakse alati internetiühendust. Kui see ei ole kättesaadav, üritatakse
raporteid saata modemi kaudu .
Interneti kaudu saadetud raportitele modemi kaudu kinnitust võimalik saada ei ole, modemi kaudu
saadetud raportile saab kinnituse ka interneti kaudu .

Tegevusnupud
Kasutajale kättesaadavad tegevusnupud kuvatakse sõltuvalt raporti tüübist ning hetkestaatusest. Iga
raporti juures kuvatakse alati kõiki nuppe, mittekättesaadavad nupud on heledama värviga ning
mittevajutatavad.

Joonis 1 - Tegevusnupud

Esimene rida:
1 – Salvesta poolikult - salvestab raporti poolikult
2 – Salvesta lõplikult ja saada – salvestab raporti lõplikult ning üritab seda saata
3 – Muuda – muuda raportit
4 – Kustuta – kustuta raport –enne kustutamist küsitakse kinnitust
Teine rida:
5 – Saada – saadab raporti (automaatselt üritatakse saata ka neid sideviga/lõplikult salvestatud
staatustes olevaid raporteid, mida ei ole veel saadetud)
6 – Saada uuesti – saadab uuesti vastuseta või negatiivse vastusega raporti
7 – Katkesta muutmine – katkestatakse muutmisprotsess, võimalikult kuni muutmise lõplikult
salvestamiseni
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Liikudes hiirega aktiivsele nupule, näidatakse nupu kirjeldus tooltip’ina.
Mitteaktiivsetel nuppudel tooltip’i ei kuvata.

Joonis 2 – Aktiivse tegevusnupu info kuvamine

Raportite staatused ja Logi
Raportite logi kohal on püügireisi valik – näidatakse valitud püügireisiga seotud raporteid ja nende
staatusi.
Vaatamiseks märgitud raporti rida on logis raamitult (joonis 1). Valides real „Vaata“, näeb aktiivseid
tegevusnuppe ja vormi vasakus osas avatakse salvestatud raporti detailvaade.
Aktiivsed tegevusnupud (joonis 2) kuvatakse vastavalt raporti staatusele.
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Joonis 3 – Raporti vaatamine logis

Staatus käsitleb raporti sisestamisega ja edastamisega seotut. Staatused on:
Poolikult salvestatud – võimalik vaid osadel raportitel
Lõplikult salvestatud – raportit enam muuta ei saa, see saadetakse KIS’i ära
Sideviga – raport on lõplikult salvestatud või saadetud, kuid KIS’i saatmine või KIS’ist vastuse
pärimine ei ole õnnestunud. Arvatav sidevea põhjus on interneti ühenduse puudumine, samuti ei ole
õnnestunud sõnumit saata satelliitmodemiga. Taustal jätkatakse sõnumi saatmise üritamist.
Saadetud – raport on KIS’i poole minema saadetud
Vastuseta – KIS’ist ei ole 15 minuti jooksul vastust saadud. Võib proovida raportit uuesti saata,
kasutades selleks tegevusnuppu „Saada uuesti“
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Negatiivne vastus – KIS’ist on saadud negatiivne vastus. Põhjuseid võib olla erinevaid, tuleks üritada
raportit uuesti saata (tegevusnupp „Saada uuesti“). Kui raport ka teisel korral negatiivse vastuse
saab, siis tuleb see uuesti sisestada või võtta ühendust klienditoega.
Kinnitatud – KIS’ist on saadud positiivne vastus. Sõnum on esitatud ja see on KIS-i kohale jõudnud.
Lisaks staatusele näeb logis ka raporti koodi ning viimast staatuse muutumise kuupäeva/kellaaega.
Nupule „Vaata“ vajutades saab raporti vaatamiseks avada, nupust „Staatused“ avaneb raporti
staatuste aken .

Abitekstid
Menüüpunkti Abiinfo all saab otsida abitekste ERS raportite kohta.
Abiinfo – Otsi -> sisestada soovitud teema -> Otsi.
Kasutajale kuvatakse soovitud teemaga seotud juhendid.

Joonis 4 – Abiinfo kasutamine

Lisaks saab abitekste vaadata avatud vormil.
Selleks tuleb hiire paremal klahvil klikata ja valida „Abi“.
Kasutajale avatakse vastava vormi abitekst.
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Joonis 5 – Raportil abiteksti avamine

Uuendamine
Internetiühenduse olemasolul kontrollitakse alati rakenduse käivitamisel uuenduste olemasolu.
Uuendused jagunevad andmete uuenduseks ning programmi uuenduseks. Interneti kaudu
tõmmatakse alati alla mõlemad.
Kui tegemist on kohustuslike uuendustega, siis tõmmatakse need alati alla.
Kui tegemist ei ole kohustuslike uuendustega, siis on võimalik uuenduste allatõmbamisest ja
paigaldamisest loobuda. Soovitav on võimalusel uuendused siiski alati alla laadida.

Joonis 6– Uuendamise teade koos valikuvõimalusega uuendusest keelduda

Logimisel kuvatakse kasutajale infot uuendatavate andmete kohta.

Joonis 7 - Kasutajale kuvatav vaade andmete uuendamise ajal
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Sisselogimine
Sisselogimisel tuleb sisestada KIS’ist saadud kasutajanimi ja parool.
Pilt sisselogimisaknast:

Sisse logimiseks peab kasutajale olema väljastatud kasutajanimi ja salasõna. Kasutajaõigused
annab Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna töötaja. Kasutajale antud salasõna ei
tohi kellelegi teisele edasi anda!
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ERS seadistamine
Enne esimesele püügireisile minekut tuleb ERS seadistada.
Seadistamine on vajalik, et püügireisi ajal raportite täitmine oleks kasutajale võimalikult lihtne.
Seadistamine on tavaliselt ühekordne tegevus ja iga kasutaja saab määrata menüüpunkti Seaded all
kalaliigid, püügivahendid, püügiruudud ja sadamad. Seadetes määratud parameetreid kuvatakse
hiljem püügireisi käigus sisestatavatel raportitel ja nii on raportite erinevate väljade valikud
võimalikult lühikesed.
Juhul kui hilisema töö käigus tekib vajadus nt täiendavate püügiruutude või kalaliikide sisestamiseks,
saab ka need lisada Seadete alt.
Ilma ERS seadistamata ei saa püügireisi alustada, sest raportite valikud on täitmata.

Seaded - Üldseaded

Joonis 8 – Laeva üldseaded

1 –
märkeruut satelliitmodemi kasutamiseks.
Kui ruut on märgitud, siis kasutatakse
satelliitmodemit. Näitel ruut märkimata ehk modemit ei kasutata.
2 – ERS kasutatava teksti suuruse muutmine. Valida saab tekstisuuruste 8, 10, 12 vahel. Muudatuse
jõustumiseks tuleb avatud vormid sulgeda ja uuesti avada, vastava teate annab ERS ka muudatuse
salvestamisel.
3 – esmakokkuostu märkimine. Juhul, kui tegeletakse esmakokkuostuga, tuleb see ruut ära märkida.
Vaikimisi esmakokkuostu ei kuvata.
4 – kui kasutajaga seotud ettevõttes teostatakse kala üleandmist, saab kirje märkimisega
üleandmisdeklaratsiooni lehe nähtavaks teha. Vaikimisi üleandmist ei kuvata.
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5 – seadistatud laeva üldised andmed vaatamisolekus, andmed on võetud KIS kalalaeva registrist.
6 – märkeruut Läänemere laeva ja kaugpüügi laeva eristamiseks.
7 – Kapteni aadressi lisamise koht, kasutatakse hiljem DEP raporti andmetes.
8 – seadete teisele tääbile (lehele) liikumine. Klikk hiirega teise tääbi päises viib kasutaja teise tääbi
lehele.
Andmete muutmisel tuleb muudatused lehel eraldi salvestada.
Tegevus „Salvesta“ salvestab vormil andmed ja annab vastava teate:

Vorm jääb avatuks.
Tegevus „Salvesta ja sulge“ salvestab andmed vormil, antakse vastav teade salvestamise kohta ja
seadete vorm suletakse.
„Sulge“ sulgeb vormi, andmete salvestamist ei toimu.
Sama loogika kehtib ka teistel menüüpunkti Seaded lehtedel.

Modemi seadistamine
Satelliitmodemi seadistamine ERSi jaoks on automaatne protsess.
Ühendades modemi kaabli abil arvutiga leiab operatsioonisüsteem vajalikud driverid, laeb need
internetist alla ning paigaldab. Vajalik on internetiühenduse olemasolu!
Ka ei ole vaja ERS kliendis eraldi modemit seadistada, kõik toimub kasutaja jaoks automaatselt.
Modemiga sõnumite edastamist on võimalik sisse- ja välja lülitada.
Selleks on ERS kliendis tääbis SEADED märkeruut "Kasuta satelliitmodemit".
Kui märkeruut on märgitud, siis on modemi kasutamine lubatud, vastasel juhul modemit ei kasutata.
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Joonis 9 – Modemi seadistamine

Testimaks, kas modem on ühendatud õigesse porti tuleb kasutada „Modemi test“ menüüpunkti ning
proovida sealt sõnumit ära saata. Kui kuvatakse järgnev tekst, siis on modem edukalt ühendatud:

Joonis 10 - Eeloleval pildil on modem ühendatud, kuid ühendus satelliitvõrguga puudub.

NB! Modem eraldi elektritoidet ei vaja, ta saab oma toite eksklusiivselt üle USB kaabli
Hetkel on sõnumite edastus realiseeritud järgmiselt:
(1) juhul kui internetiühendus on olemas, siis eelistatakse alati seda,
(2) juhul kui internetiühendus ei ole kättesaadav siis kasutatakse satelliitmodemit
(3) juhul kui satelliidiga ei ole võimalik ühendust saada, siis pole võimalik sõnumit saata.

Seaded – Kalaliigid
Kasutaja saab määrata oma seadmes kalade valikus näidatavad kalad. Kalade valik kehtib kõikidele
antud seadme kasutajatele. Näiteks kui laeval on 2 kaptenit, siis näevad mõlemad kasutajad samu
seadeid.
Läänemere laevadel on vaikeväärtustena valitud COD (tursk), HER* (räim) ja SPR (kilu).
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Joonis 11 – Läänemere püügiga tegeleva laeva kalaliikide algvaade

Kalaliigi valimine ja muutmine
Vasakus tulbas "Kõik kalaliigid" kuvatakse kõiki kalu, mida kasutaja ei ole valinud.
Paremas tulbas "Laeva kalaliigid" kuvatakse kasutaja valitud kalaliigid.
Kahe tulba vahel asuvad tegevusnupud andmete liigutamiseks ühest tulbast teise.
Kalaliigi valimiseks laeva kalaliikide alla tuleb vasakus tulbas märkida soovitud kalaliik/kalaliigid.
Valitud rida kuvatakse sinisel taustal. Kalaliigi valimiseks tuleb soovitud kalal hiirega klikkida, kirje rida
märgitakse sinise reana. Klikates märgitud real uuesti, eemaldatakse realt valimine.
Sarnane kirje märkimine toimub ka Sadamate/Asukohad, Püügivahendid, Püügiruudud märkimisel.
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Kalaliigi liigutamine tulpade vahel

Joonis 12 - Kalaliikide liigutamine ühest tulbast teise

1 – märgin ära (klikk real) soovitud kalaliigi, saab märkida mitu kala
2 – kerimisribaga saab liikuda nimekirjas üleval alla või vasakult paremale. Kerimisriba kuvatakse alati
kui osa nimekirjast ei mahu vormile. Kerimisriba nupul hiirega klikates (hiire parem klahv jääb alla),
lohistatakse kerimisriba nuppu allapoole.
3 – liigutan valitud kalad teise tulpa, selleks klikin nupul "Lisa valitud kalad >", valitud andmed
liigutatakse teise tulpa

Joonis 13 – Vaade peale "Lisa valitud kalad >" valimist
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Teine võimalus soovitud kalaliigini jõuda on vastavas tulbas kalaliigi koodi esimese tähe klikkamine,
kasutajale kuvatakse nimekirja vastav osa alates valitud tähest.
Näide: soovides otsida „T“ -ga algavate kalaliikide koode, toksin tulba aknas klaviatuurilt „T“, nimekiri
liigub „T“-ga algavate koodide juurde. Kui kasutaja ei ole veel tulbas kalaliike märkinud, peab ta
kiirotsimiseks tulbas „Kõik kalaliigid“ hiirega klikkima (ehk tulba aktiivseks tegema).

Joonis 14 – Koodi järgi otsimine

Tegevusnupud
"Lisa valitud kalad >" – lisab vasakust tulbast valitud (sinisel taustal) kalad paremasse tulpa ning
eemaldab need vasakust tulbast
"Lisa kõik kalad >>" - lisab vasakust tulbast kõik kalad paremasse tulpa. Eelnevalt küsitakse kasutajalt
kinnitust „Oled kindel?“
"< Eemalda valitud kalad" – eemaldab paremast tulbast valitud read ning toob need vasakusse tulpa
"<< Eemalda kõik kalad" – eemaldab paremast tulbast kõik read ning toob need vasakusse tulpa.
Eelnevalt küsitakse kasutajalt kinnitust „Oled kindel?“
Muudatused lehel tuleb eraldi salvestada.
„Salvesta“ salvestab andmed, vorm jääb avatuks.
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„Salvesta ja sulge“ salvestab andmed vormil. Antakse teade salvestamise kohta, seadete vorm
suletakse.
„Sulge“ sulgeb vormi, andmete salvestamist ei toimu.

Seaded – Asukohad
Sadamate haldus võimaldab kasutajal hallata sadamaid, mida laevarakenduses valikutes kuvatakse.
Kui rakenduses on lubatud esmakokku ja/või üleandmise funktsionaalsus, on antud tääbi nimeks
Asukohad, ainult püügireise täitval kasutajal kuvatakse tääbi nimeks Sadamad.
Sadamate haldus toimib sarnaselt kalaliikide haldusele, andmeid liigutatakse kahe tulba vahel.
Läänemere laevadel on vaikimisi riigiks määratud Eesti (Estonia).
Kaugpüügi laeva kapten alustab sadamate valimist riigi valimisega. Riigi valimise järel kuvatakse
vastava riigi sadamad.

Joonis 15 – Soovitud sadamate märkimine

1 – märgin ära (klikk real) soovitud sadama/sadamad
2 – kerimisribaga saab liikuda nimekirjas üleval alla või vasakult paremale. Kerimisriba kuvatakse
alati, kui osa nimekirjast ei mahu vormile. Kerimisriba nupul hiirega klikates (hiire parem klahv jääb
alla), lohistatakse kerimisriba nuppu allapoole.
3 –liigutan valitud kalad teise tulpa, selleks kliki nupul "Lisa valitud sadam >", valitud andmed
liigutatakse teise tulpa.
Muudatused tuleb eraldi salvestada.
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Joonis 16 - Andmete salvestamine peale muudatusi

„Salvesta“ salvestab andmed, vorm jääb avatuks.
„Salvesta ja sulge“ salvestab andmed vormil, antakse vastav teade salvestamise kohta, seadete
vorm suletakse.
„Sulge“ sulgeb vormi, andmete salvestamist ei toimu.

Seaded – Püügivahendid
Laeva püügivahendite haldus võimaldab kasutajal hallata püügivahendeid, mida laevarakenduses
valikutes kuvatakse.
Vasakus tulbas kuvatakse kõiki püügivahendeid, mida veel paremale tulpa laeva püügivahendite
hulka lisatud ei ole. Tulpade vahel asuvad tegevusnupud andmete liigutamiseks.
Püügivahendeid kuvatakse kujul Kood / Nimetus.
Püügivahendite märkimine ja valimine käib sarnaselt kalaliikide ja sadamate valimisele ja
märkimisele.
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Joonis 17 – Laeva püügivahendite valimine

Peale soovitud püügivahendite valimist (klikk hiirega soovitud real), saab andmed viia paremasse
tulpa.
Püügivahendite liigutamine tulpade vahel
"Lisa valitud püügivahendid>" – lisab vasakust tulbast valitud püügivahendi paremasse tulpa ning
eemaldab need vasakust tulbast.
"Lisa kõik püügivahendid >>" – eemaldab vasakust tulbast kõik read ning toob need paremasse
tulpa. Eelnevalt küsitakse kasutajalt kinnitust „Oled kindel?“
"< Eemalda valitud" – eemaldab paremast tulbast valitud read ning toob need vasakusse tulpa.
"<< Eemalda kõik" – eemaldab paremast tulbast kõik read ning toob need vasakusse tulpa. Eelnevalt
küsitakse kasutajalt kinnitust „Oled kindel?“
Tegevusnupud
"Salvesta" - salvestatakse vormi valikud.
Kui seadete määramise ajal oli avatud mõni vorm (näiteks püügipäevik), siis küsitakse kasutajalt
"Seadete rakenduseks on tarvis sulgeda avatud vormid. Sulgen?".
Vastusevariandi „Jah“ puhul püügipäevik suletakse. Uuel püügipäeviku avamisel on muudatus
raporti valikutes näha.
Vastusevariandi „Ei“ puhul püügipäevikut ei suleta.
"Salvesta ja sulge" - salvestab valitud väärtused ja sulgeb Seadete vormi.
Kui seadete määramise ajal oli avatud mõni vorm (näiteks püügipäevik), siis küsitakse kasutajalt
"Seadete rakenduseks on tarvis sulgeda avatud vormid. Sulgen?"
Vastusevariant „Jah“ puhul püügipäevik suletakse.
Vastusevariant „Ei“ puhul püügipäevikut ei suleta.
"Sulge" - sulgeb seadete vormi
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Kui püügivahendeid on muudetud, aga kasutaja ei ole muudatusi salvestanud, siis vormi sulgemise
küsitakse kinnitust: "Oled kindel, et soovid sulgeda ilma muudatusi salvestamata?".
Vastusevariant „Jah“ puhul järgneb veel üks kinnitusküsimus: "Muudatused on salvestamata. Kas
soovite salvestada?"
Vastusevariandi "Jah" seadete vorm suletakse, andmed salvestatakse.
Vastusevariandi "Ei" puhul seadete vorm suletakse, muudatusi ei salvestata.
Tühista – jätab muudatusega vormi avatuks
Vastusevariandi „Ei“ puhul seadete vormi ei suleta.

Seaded – Püügiruudud
Püügiruutude haldus võimaldab kasutajal hallata püügiruute, mida kuvatakse laevarakenduse
püügipäevikus ja esmakokkuostu rakenduse valikutes.
Hallatakse 2, 3 ja 4 taseme püügiruute, esimese taseme ruutude nägemine on vaid abistava
eesmärgiga.
Vasakus tulbas "Kõik ruudud", kuvatakse kõiki ruute, mida ei kuvata paremas tulbas "Minu ruudud".
Mõlemas nimekirjas kuvatakse ruute kujul Kood/Nimetus.

Joonis 18 – püügiruutude märkimine

Vasakus tulbas kuvatakse ruutude hierarhia alates teisest tasemest vaid siis kui valitud on ruutude
esimene tase (Tase I).
Kui muudetakse esimese taseme valikut, siis uuendatakse vasakus tulbas olevaid 2-3-4 taseme
kirjeid.
Läänemere laeval kuvatakse vasakus tulbas vaikimisi väärtus „FAO 27 / Kirde-Atland“, mille alla
kuuluvad ka Läänemere püügiruudud.
Teised võimalikud valikud on FAO 21 / Loode-Atland
FAO 41 / Edela-Atland
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FAO 05 / Euroopa siseveed
Erinevatel raportitel kuvatakse erineva taseme püügiruute, seetõttu on Läänemere püügil vaja
koos IV taseme statistilise ruuduga (nt 37G5, kasutatakse püügipäeviku sõnumite täitmiseks)
märkida ka vastava ruudu ülemruut (statistiline alarajoon ehk III tase, siin näites 25), mida
kasutatakse lossimisdeklaratsiooni täitmisel.
Läänemere püügil kuvatakse püügiraportil (FAR) seadetes valitud ruutude hulgast statistilised
ruudud (IV tase), lossimisdeklaratsioonil (LAN) FAO statistilised alarajoonid ehk III taseme ruudud.
Kaugpüügil kuvatakse püügiraportis (FAR) ja ka lossimisdeklaratsioonil (LAN) seadetes valitud FAO
statistilised rajoonid ehk II taseme ruudud.

Joonis 19 – Püügiruutude märkimine koos III taseme ruuduga

1 – märgin ära, rea märkimiseks klikin soovitud püügiruudu real, rida saab sinise tausta
2 – liigutan valitud kalad teise tulpa, selleks klikin nupul "Lisa valitud ruudud >", valitud andmed
liigutatakse teise tulpa
Rea märkimiseks tuleb klikata soovitud ridadel.
Kerimisriba kasutamisel tuleb kerimisriba nupul hiirega klikata (hiire parem klahv jääb alla),
lohistatakse kerimisriba nuppu allapoole.
Püügiruutude liigutamine tulpade vahel
"Lisa valitud ruudud >" – lisab vasakust tulbast valitud ruudu paremasse tulpa ning eemaldab need
vasakust tulbast. Kui vasakust tulbast lisati paremasse ruut, mille all on veel ruutusid, mida
paremasse tulpa ei lisatud, siis see ruut vasakust tulbast ära ei kao, vaid muutub mittevalitavaks.
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Paremasse tulpa ilmub vaid valitud ruut – kui sellel on ülemruutusid, siis näidatakse ka neid paremas
tulbas, kuid mitteaktiivsena.
"< Eemalda valitud ruudud" – eemaldab paremast tulbast valitud read ning toob need vasakusse
tulpa
"<< Eemalda kõik ruudud" – eemaldab paremast tulbast kõik read ning toob need vasakusse tulpa.
Eelnevalt küsitakse kasutajalt kinnitust „Oled kindel?“
Tegevusnupud
"Salvesta" - salvestatakse vormi valikud ja annab teate andmete salvestamise kohta.
Kui seadete määramise ajal oli avatud mõni vorm (näiteks püügipäevik), siis küsitakse kasutajalt
"Seadete rakenduseks on tarvis sulgeda avatud vormid. Sulgen?".
Vastusevariant „Jah“ puhul püügipäevik suletakse.
Vastusevariant „Ei“ puhul püügipäevikut ei suleta.
"Salvesta ja sulge" - salvestab valitud väärtused ja sulgeb Seadete vormi.
"Seadete rakenduseks on tarvis sulgeda avatud vormid. Sulgen?".
"Sulge" - sulgeb seadete vormi andmeid salvestamata
Seadetes tehtud muudatused kajastuvad püügipäeviku ja esmakokkuostu/üleandmise vormidel alles
nende sulgemise ja taasavamise järel, seega kui kasutaja vastas "Seadete rakenduseks on tarvis
sulgeda avatud vormid. Sulgen?" küsimusele „Ei“, siis seadetes lisatud kalaliike, püügiruute jne
avatud vormidel näha ei ole. Nende nägemiseks tuleb vormid sulgeda ja uuesti avada.

Seaded – Loa andmed
Saab hallata laeva püügilubade andmeid.
Sisestatud loa andmed edastatakse ERS ist saadetavate raportitega KIS-i ja nende õigsust
kontrollitakse hiljem aruandluses, seega on andmete õige sisestus väga oluline.
Kasutaja sisestab laevale väljastatud loa andmed, sisestades loa numbri , kehtivuse alguse ja lõpu.
Loa lisamisel pakutakse loa alguseks jooksvat kuupäeva, vajadusel saab kalendrist õige
alguskuupäeva valida. Loa lõpuks pakutakse jooksva aasta lõppu, vajadusel on väli muudetav.
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Joonis 20 – Loa andmete muutmine kalendrist

Peale loa andmete salvestamist ei saa enam loa numbrit ja algust muuta. Paranduse tegemiseks
tuleb lisatud rida kustutada ja uuesti lisada.

Laeval saab olla 1 kehtiv luba, salvestamisel kontrollitakse perioodide kattuvusi, vajadusel antakse
vastav hoiatus.
Kui laevale väljastatakse uus kalalaeva luba, siis tuleb Seadetes senikehtinud loal muuta
kehtivuse lõpu kuupäeva ja lisada uue loa rida. Uue loa algus saab olla vana lõpukuupäevast
vähemalt päeva võrra hilisem. See on kasutaja poolt käsitsi tehtav muudatus.
Peale loa kehtivuse sisestamist saab lisada loale märgitud kalaliigid ja kogused ning iga kalaliigi alla
lubatud püügiruudud. Läänemere laeval saab valida statistilise alarajooni ehk III taseme ruute,
kaugpüügil saab valida statistilise rajooni ehk II taseme ruute. Püügiruudud peavad olema eelnevalt
salvestatud Seaded -> Püügiruudud lehel. Kala kogused märgitakse tonnides, nagu need on kantud ka
loale.
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Joonis 21 - Loa andmete lisamine

„Salvesta“ salvestab andmed, vorm jääb avatuks.
„Salvesta ja sulge“ salvestab andmed vormil, antakse vastav teade salvestamise kohta ja seadete
vorm suletakse.
„Sulge“ sulgeb vormi, andmete salvestamist ei toimu.
„Kustuta“ – kustutab vastava rea. Rida kustutatakse koos alamkirjetega, nt, kui kustutatakse
kalakoguste rida ja reale on märgitud ka püügiruudud, siis kustutatakse kalakoguste kustutamisel ka
seotud püügiruudud.
Kalakoguste ja püügiruutude ridadel puudub muutmise võimalus. Muudatuse tegemiseks tuleb
olemasolev rida kustutada ja uus rida lisada.
Kui kõik seaded on lisatud ja salvestatud, saab alustada püügipäeviku täitmisega.
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Läänemere laeva püügireis
Püügireisi alustamiseks tuleb menüüst valida Püügipäevik.

Joonis 22 – Püügipäeviku valimine

Püügireisi alustamine DEP
Kasutajale avatakse püügipäevik, avatuna DEP raporti vorm. Ühtegi teist raportit valida ei saa.

Joonis 23 – Kalalaeva püügipäeviku avavaade

Püügireisi täitmist alustatakse sadamast väljumise raporti DEP täitmisega.
DEP raport täidetakse igal sadamast väljumisel ja raport alustab uut püügireisi. Üks püügireis algab
sadamast väljumisega ning lõppeb RTP ehk sadamasse saabumise raportiga.
Püügireisil olles saab sisestada ja saata erinevaid raporteid (FAR, EOF, PNO jne.).
Püügipäeviku sõnumites märgitakse aega UTC süsteemis, mis erineb Eesti vööndiajast.
Raporti väljad:
Kuupäev ja kellaaeg (UTC) – vaikimisi jooksev kuupäev, kohustuslik väli.
Kavandatav tegevus – nimekirjas püügitegevustest, vaikimisi valitud „Kalapüük“.
Sadam – nimekiri laeva seadetest valitud sadamatest, vaikeväärtus viimase püügireisi RTP raportilt.
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Kui seadetes on viimase püügireisi RTP sadam laeva sadamate alt eemaldatud, siis uuel püügireisi
DEP raporti sadama valikus seda sadamat siiski kuvatakse.
Tursavaru – väli kuvatakse Läänemere püügilaevadel, tuleb täita juhul kui laev suundub tursapüügile.
Kapteni aadress – kapteni aadress laeva seadetest. Muutes DEP raportil aadressi, uuendatakse
raporti kinnitamisel ka kapteni aadress laeva seadetes
Püügivahendi tüüp – püügivahendite nimekiri laeva seadetest (nimetus +kood), kohustuslik väli juhul
kui kavandatav tegevus on kalapüük.
Võrgusilma suurus - arv vahemikus 1-999, kohustuslik juhul kui püügivahendi tüüp = OTB, OTM, PTB,
PTM, GNS. Vaikimisi võetakse võrgusilma suurus eelmise püügireisi andmetest.
Püügireisil täidetavatel raportitel saab püügivahendite valikutes valida ainult DEP raportis
märgitud püügivahendeid.
Bloki „Pardal olev saak“ lahtrid tuleb täita juhul, kui püügireisile minnes on eelmisest reisist saaki
pardale jäetud.

Joonis 24 – DEP raporti täitmine

Soovitud andmete muutmiseks tuleb hiirega vastaval väljal klikkida ja kasutajale avatakse välja
valikud (joonis 24 - 1).
Siin ja edaspidi kuvatakse raporti valikutes seadetes määratud kalaliike, püügivahendeid,
püügipiirkondi ja sadamaid, seega kui nt soovitud sadam puudub, tuleb see Seadete alt lisada.
Raporti salvestamisel kontrollitakse kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel antakse hoiatus.
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Joonis 25 – Kohustusliku välja veateade

Kui vorm on soovitud andmetega täidetud, siis saab raporti salvestada ja saata KIS serverisse.

Joonis 26 – Raporti lõplik salvestamine

Püügireisi logi all kuvatakse kasutajale tegevusnupud. Valida saab ainult raporti staatusele vastavaid
tegevusi.
1 – liikudes hiirega aktiivsele tegevusnupule, kuvatakse kasutajale info nupu tegevuse kohta
2 – mittevalitavad nupud ei ole aktiivsed, on helehallid
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„Salvesta poolikult“ andmed salvestatakse poolikult, raportit saab hiljem muuta. Poolikult
salvestatud rida kuvatakse logis kollasena.
„Salvesta lõplikult ja saada“ andmed salvestatakse lõplikult ja neid enam muuta ei saa, raport
saadetakse KIS serverisse. Lõplikul salvestamisel küsitakse kasutajalt kinnitusküsimus tegevuse
kohta.

Joonis 27 – Sõnumi lõpliku salvestamise ja saatmise kinnitusküsimus

Peale kinnituse saamist sõnumi andmed salvestatakse lõplikult ja saadetakse teele KIS serverisse.

Joonis 28 – Lõplikult salvestatud staatusega raport, lühiajaline vahestaatus enne andmete edastamist

Staatus „Lõplikult salvestatud“ – andmed on lõplikult salvestatud ja neid enam muuta ei saa, raport
ei ole saadetud , s.t. andmed ei ole veel kliendirakenduse arvutist väljunud. Tegemist on
vahestaatusega ja selles ollakse enamasti väga lühikest aega. Kui saatmine ebaõnnestub, siis on
võimalik käsitsi uuesti sõnumit saata. Lõplikult salvestatud staatusega rida kuvatakse lillal taustal.
Valida saab tegevust "Saada".
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Joonis 29 – Raport saadetud ehk andmed on kliendirakenduse (ERS) arvutist edukalt väljunud, aga ei ole vastust veel saadud

Staatus „Saadetud“ – raport on saadetud ehk andmed on kliendirakenduse arvutist edukalt väljunud,
aga ei ole vastust veel saadud. Sõnumit ei saa muuta ega ka uuesti saata.
Saadetud staatusega rida on valge taustaga.

Joonis 30 – Positiivse vastuse saanud raport

Staatus „Kinnitatud „ – positiivse vastus saanud raport ehk raport andmed on jõudnud KIS
andmebaasi, võib edasisi sõnumeid kinnitada ja saata. Rida kuvatakse rohelisel taustal.
Peale positiivse vastuse saamist saab kasutaja hakata sisestama teisi raporteid.
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Joonis 31 – Positiivse vastuse saanud püügireis ja tema tegevused

1 – Tekib püügireisi kirje
2 – DEP raporti nupp läheb mittevalitavaks ehk punaseks
3 – vastavalt püügireisi seisule on valitavad (ehk rohelised) uued raportite nupud
4 – Logisse tekkis püügireisiga seotud raporti kirje ja läbi nupu „Vaata“ saab liikuda raporti
detailvaatesse (näiteks andmete vaatamiseks)
5 – Staatuste nupu alt saab avada staatuste ajaloo

Püük (FAR)
Püügiraport täidetakse juhul kui laev teostab püügireisi raames püüki (DEP raporti tegevus on valitud
kalapüük).
Uue püügiraporti lisamiseks peab olema valitud käimasolev püügireis ja püügireisil ei tohi olla
poolikult salvestatud staatusega FAR raportit. Samuti ei saa FAR raportit lisada, kui antud püügireisil
on olemas kinnitatud staatusega EOF (kalapüügi lõpu) raport.
Püügiraportis märgitakse püügivahend - traal või võrk. Juhul kui püügireisi jooksul kaotatakse
püügivahendeid, siis saab raportis kaotatud püügivahendid märkida. Lisaks täidetakse saagi
püüdmise täpsemad andmed.
Kuna laeval on kohustus merel viibides esitada püügiraport vähemalt kord iga 24 tunni järel, siis
teatud juhtudel (ülesõidul) võib tekkida olukord, kus laev peab saatma raporti, kuid tegelikult
püüki ei toimunud. Sellisel juhul tuleb FAR raporti üldandmete blokis valida Püük: „Ei toimunud“.
Pärast EOF sõnumi saatmist saavad kaugpüügilaevade kaptenid sisestada ja saata ainult FARraporteid, milles on märgitud „Püüki ei toimunud“.
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Uue FAR raporti lisamiseks kliki kasutaja FAR raporti nupul.

Joonis 32 – Püügiraporti valimine

Kasutajale avatakse püügiraporti sisestusvorm, vorm on jagatud neljaks erinevaks osaks – raporti
üldised andmed, püügikorra sisestamise andmed, saagi andmed ja lisatud püügikordade osa.

Joonis 33 – FAR raporti üldvaade

1 – püügi üldised andmed, märgitakse püügi aeg, millega püüti (traaliga või võrkudega), vajadusel
saab märkida kaotatud püügivahendid.
2 – Püügikorra täpsemate andmete sisestamise plokk, märgitakse püügivahendi vettelaskmise aeg ja
koordinaadid, samuti püügivahendi väljavõtmise aeg ja koordinaadid ning püügivahendi täpsed
andmed ja püügikoht.
3 – püütud saagi märkimise blokk.
4 – püügiraporti juurde salvestatud püügikordade read. Soovides hiljem andmeid muuta, valib
kasutaja siit muudetava püügikorra.
5 – raporti salvestamine poolikult või lõplikult.

30

Püügiraporti täitmine
Üldiste andmete all lisatakse püügi aeg (UTC), millega püüti – süsteem pakub vaikeväärtusena FAR
sõnumi avamise aega - ja vajadusel kaotatud püügivahendid.
Aeg (UTC) - vaikimisi hetke kuupäev. Kohustuslik väli, kuupäev saab olla väiksem või võrdne hetke
kuupäevast.
Püük - määratakse ära, kas ja millega püüti. Valik on avatud senikaua kuni plokki „Püügikorrad“ ei ole
lisatud ühtegi püügikorda. Valikud on:
Traaliga - vaikimisi valitud
Võrguga - märkimisel kuvatakse lisaks plokk "Võrgud"
Ei toimunud - Püügikorra plokki ei kuvata.
Valitud püügivahend kehtib kõigile püügikordadele.
Väljad „Aeg“ , „Traaliga“ ja „Võrguga “ lähevad peale esimese püügikorra salvestamist lukku ja neid
enam muuta ei saa.
Püügil kaotati püügivahendid - juhul kui püügil kaotati püügivahendeid, siis tehakse vastav märge
väljal. Selle tulemusena kuvatakse väljad "Kaotamise kp" ja "Arv" ja "Kaotamise koordinaadid".
Vaikimisi on väli valimata.
Kuupäev - vaikimisi hetke kuupäev. Kohustuslik täita juhul kui väli kuvatakse. Kaotamise kp saab
olla väiksem võrdne (<=) hetke kp.
Arv - kaotatud püügivahendite arv. Kohustuslik täita, kui väli kuvatakse. Täisarv vahemikus 0 – 99
Kaotamise koordinaadid - kohustuslik väli kui kuvatakse, käsitsi täidetav väli.
Pikkuskraadid - Väljadele kehtivad reeglid : Kraadid 0-90, Minutid 0-59 ja Sekundid 0-59.
Suund – kasutajale kuvatakse vaikimisi N. Juhul kui kasutaja vajutab väljal, siis kuvatakse S.
Laiuskraad - Väljadele kehtivad reeglid : Kraadid 0-180, Minutid 0-59 ja Sekundid 0-59.
Suund - kasutajale kuvatakse vaikimisi E. Juhul kui kasutaja vajutab väljal, siis kuvatakse W.

Joonis 34 – Püügi üldised andmed koos kaotatud püügivahendite osaga

Püügikorra lisamine
Püügikorra täitmine algab püügivahendi vettelaskmise aja ja koordinaatide täitmisega.
Vaikimisi on ajaks hetke UTC aeg, vajadusel saab muuta.
Aja välja kõrval nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse püügivahendi vettelaskmise GPS
koordinaatide fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide
leidmisel väärtustatakse raporti püügivahendi vettelaskmise koordinaadid kõige uuemate
andmetega.
Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad
mittemuudetavaks.
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koordinaatide väljad ja aja väli

Juhul kui koordinaate ei leita, siis jäävad raporti koordinaadid käsitsi muudetavaks.

Joonis 35 – GPS abil koordinaatide täitmine

Kui GPS ei ole arvutiga ühendatud, siis on koordinaadid ka käsitsi täidetavad.
Püügikorra salvestamiseks tuleb vajutada nupule „Salvesta püügikord“ Saagi ploki allosas, seejärel
kontrollitakse kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel antakse vastavad veateated.

Joonis 36 – Püügikorra salvestamise viga kohustusliku välja mittetäitmise kohta
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Kasutaja peab vajalikud andmed lisama ja siis saab uuesti püügikorra salvestada.
Peale püügikorra andmete lisamist saab kasutaja püügiraporti poolikult salvestada.
Logi all kuvatav tegevusnupp „Salvesta poolikult“.
Lõplikuks salvestamiseks on vaja täita ka püügivahendi väljavõtmise aeg ja koordinaadid ning saagi
andmed.

Joonis 37 – Poolikult salvestatud püügiraporti vaade

1 – tegevusnupp “Salvesta poolikult“
2 – Logis tekib raporti kirje
3 – püügiraport jääb avatuks, avatud uue püügikorra sisestamine
4 – plokis „Püügikorrad“ tekib rida
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Püügikorra muutmine
Kui püügitegevused on lõpetatud, tuleb muuta pooliku püügikorra andmeid.

Joonis 38 – Raporti avamine Logist

1 – raporti real logis tuleb klikata „Vaata“
2 – tegevusnupp „Muuda“ avab raporti muutmisolekus
Lisatakse püügivahendi väljavõtmise aeg ja koordinaadid ning andmed püütud saagi kohta.
Vajadusel saab muuta varem valitud püügivahendi ja püügiruudu andmeid.
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Joonis 39 – Püügikorra andmete täiendamine

Muudatused salvestatakse klikiga „Salvesta püügikord“.
Teise püügikorra lisamine
Muutmisolekus FAR raportil (Logis Vaata -> Muuda), kuvatakse nupp „Alusta uue täitmist“. Klikates
nupul, avatakse uue püügikorra lisamise vorm.
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Joonis 40 – Uue püügikorra täitmine

Uuel püügikorral on väljad püügivahendi tüüp, püügipiirkond ja Läänemere laeva puhul saak
(kalaliigid ilma koguseta) eeltäidetud eelmise püügikorra andmetega.
Saagita püügikord.
Kui püügikorral saaki ei saada, siis tuleb püügikorra väljal „Saaki ei saadud“ teha märge.
Peale märke tegemist ei kuvata plokki saak.
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Joonis 41 – Püügikord ilma saagita

Peale saagita püügikorra andmete salvestamist (nupp „Salvesta püügikord), tekib plokis Püügikorrad
teine rida.

Joonis 42 – Kahe kirjega plokk Püügikorrad

Püügiraporti lõplik salvestamine ja saatmine KIS-i
Kui antud päeval enam rohkem püügitegevusi ei tehta, tuleb raport salvestada lõplikult ja andmed
saata KIS serverisse. Lõplikul salvestamise kontrollitakse kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel
antakse vastavad hoiatused. Kasutaja peab puuduvad andmed lisama ja alustab siis uuesti raporti
lõpliku salvestamisega.
Raporti saatmiseks KIS-i klikib kasutaja tegevusnupul „Salvesta lõplikult ja saada“.
Küsitakse kinnitust saatmise kohta.
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Kinnituse saamisel salvestatakse andmed lõplikult ja saadetakse KIS-i. Kinnituse mittesaamise korral
jääb raporti saatmine pooleli.

Joonis 43 – Püügiraporti lõplik salvestamine ja saatmine KIS’i

Andmete lõplikul salvestamisel pakitakse andmed kokku ja saadetakse KIS serverisse.

Joonis 44 – Lõplikult salvestatud raport

Staatus „Lõp. salv“ näitab, et andmed on lõplikult salvestatud ja neid enam muuta ei saa. Raport ei
ole saadetud – s.t. andmed ei ole veel kliendirakenduse arvutist väljunud. Tegemist on
vahestaatusega ja selles ollakse enamasti väga lühikest aega. Lõplikult salvestatud staatusega rida
kuvatakse lillal taustal.
Kui saatmine ebaõnnestub, siis on võimalik sõnumit uuesti käsitsi saata.
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Joonis 45 – KIS serverist positiivse vastuse saanud raport

KIS serverist positiivse vastuse saanud raport saab staatuse „Kinnitatud“.
Ühele püügireisile võib lisada mitu erinevate püügitegevuste kohta käivat püügiraportit, uue FAR
raporti lisamiseks tuleb eelmine raport lõplikult salvestada.

Sadamasse naasmise eelteade (PNO)
Sadamasse naasmise eelteatega saadetakse teave laeva eeldatava sadamasse naasmise ja lossimise
kohta. PNO eelteavituste kohta saavad inspektorid omakorda tellida SMS teate saatmise.
Ühel püügireisil saab olla 1 kinnitatud staatusega PNO raport, PNO raportit ei saa salvestada
poolikult, raport salvestatakse kohe lõplikult.
Sadamasse naasmise eelteade tuleb vastavalt kehtivale korrale saata vähemalt 2 tundi enne
sadamasse saabumist.
Raporti lisamiseks valib kasutaja püügipäevikus raporti „Sadamast naasmise eelteade (PNO)“.
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Joonis 46 – PNO raporti vaade ja tegevused

1 – eelteate raporti valimine
2 – saabumise aja ja koha täitmine
3 – Pardal oleva saagi andmete lisamine
4 – raporti lõplik salvestamine ja saatmine
Raporti väljad eeltäidetakse olemasolevate püügireisi andmetega, kasutaja saab andmeid muuta.
Eeldatav saabumise aeg (UTC) – vaikimisi hetke kuupäev ja kellaaeg , lisatud +2 tundi
Eeldatav lossimise aeg (UTC) – vaikimisi hetke kuupäev ja kellaaeg , lisatud +2 tundi. Eeldatav
lossimise aeg on kohustuslik, kui saabumise põhjuseks on valitud „Lossimine“. Kaugpüügi laevadel
saab eeldatav lossimise aeg olla kuni 7 päeva hetke kuupäevast hilisem.
Sadam – saabumise sadam, vaikimisi kuvatakse DEP raportil märgitud sadam, aga nimekirjas saab
valida ka teisi seadetes määratud sadamaid.
Saabumise põhjus – vaikimisi lossimine, valikus kuvatakse nimekiri sadamasse naasmise erinevatest
põhjustest.
Saatmise koha koordinaadid – sõnumi saatmise laiuskraadid ja pikkuskraadid
Vormi esmasel kuvamisel üritatakse koordinaate väärtustada GPS seadmest saadud kõige uuemate
andmetega, kuni 600 sekundit vanade GPS koordinaatidega. Kui koordinaatidega väärtustamine
ebaõnnestub, saab kasutaja väljad täita käsitsi.
Tursavaru – kuvatakse Läänemere püügiga tegelevatel laevadel, võimalik valida tursavaru
piirkondade hulgast see, millises turska püüti (tuleb täita tursapüügi puhul).
Pardal olev saak – kuvatakse laeval olev saak, mis arvutatakse püügireisiga seotud raportite põhjal
järgmiselt:
Summeeritakse kogused:
- püügiraportilt FAR, väli „Eluskaal“ (muudetud FAR raportil võetakse kogus viimaselt
versioonilt)
- püügireisi alustamise raportilt DEP (plokis Pardal olev saak)
- ümberlaadimise raportilt TRA (juhul kui teine laev on doonor)

40

-

ümberpaigutamise raportilt RLC (juhul kui toimus laevadevaheline ümberpaigutamine ja
teine laev on doonor)
Kogusest arvestatakse maha kogused:
- tagasiheitmise raportilt DIS
- ümberlaadimise raportilt TRA (juhul kui teine laev oli vastuvõttev)
- ümberpaigutamise raportilt RLC (juhul kui toimus laevadevaheline ümberpaigutamine ja
teine laev oli vastuvõttev)
Ühele reale grupeeritakse kalad erinevatelt raportitelt kokku juhul kui "Kala liik", "Piirkond" ja
"Püügivahend" on samad.
Kui väljal „Kaal“ saadakse arvutuste tulemusel kala koguseks 0, siis antud rida blokis ei kuvata.
Kasutajal on võimalik muuta ise kõiki väärtusi ja lisada vajadusel uusi kalade ridu.
Raportite lõplikul salvestamisel (nupp „Salvesta ja saada lõplikult“ ) ja saatmisel kontrollitakse
kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel antakse veateade.

Joonis 47 – Veateade kohustusliku välja mittetäitmisest

Salvestamise õnnestumisel üritatakse uuesti koordinaate väärtustada kõige uuemate
koordinaatidega.
Kui koordinaatide (üle) väärtustamine õnnestub, siis salvestatakse ja saadetakse sõnum. Kasutajale
kuvatakse koordinaatide uuendamisel teade: „Koordinaadid väärtustati automaatselt GPS’ist“.
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Joonis 48 – Koordinaatide üleväärtustamine antav teade raporti lõplikul salvestamisel

Püügireisi logis tekib kirje raporti kohta.

Kalapüügi lõpp (EOF)
Kalapüügi lõpu raport EOF saadetakse juhul kui püügireisi raames rohkem kala ei püüta - pärast
viimast püügioperatsiooni ning enne sadamasse naasmise raportit RTP.
Ploki „Pardal olev saak“ andmed on informatiivsed (mittemuudetavad) ning kuvatakse selleks, et
kasutaja teaks, kui palju kala ta raporteeris käesoleva püügireisi kõige viimasele PNO raportile.
Kuvatakse PNO raporti kala liik, kaal, arv, piirkond, püügivahend, lossitava kala kaal ja lossitava kala
arv. Need kuvatakse selleks, et kui kasutaja avastab et deklareeris PNO sõnumiga valed andmed, siis
on tal võimalik enne EOFi kinnitamist neid veel parandada, kasutades nuppu „Muuda sadamasse
naasmise eelteadet“ (Joonis 49 – 1). Nupu abil saab liikuda PNO muutmisele ja siis kehtivad edasi
PNO raporti täitmise reeglid.
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Joonis 49 – ERS vaade enne EOF raporti saatmist

Tegevus „Salvesta lõplikult ja saada“ salvestab raporti ja saadab KIS-i.
EOF raportit ei saa poolikult salvestada.
Püügireisi logisse tekib kirje EOF raporti kohta.

Joonis 50 – Püügireisi logi EOF raportiga.

Peale EOF raporti saatmist ei saa enam lisada ja muuta raporteid FAR, PNO ja COE, välja arvatud
püügitegevuse raportid FAR, milles on märgitud: „Püüki ei toimunud“, võimaldamaks
kaugpüügilaevade kaptenitel täita ülesõidu ajal iga 24 h järel andmete esitamise kohustust.
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Kui EOF saatmise järel peaks tekkima põhjendatud vajadus mõnda nimetatud raportit lisada, tuleb
EOF raport kustutada ja seejärel saab nimetatud raporteid lisada, seejärel tuleb EOF raport uuesti
sisestada ja saata.

Sadamasse naasmine (RTP)
Sadamasse naasmise raport tuleb täita ja saata kohe sadamasse saabumise järel.
Peale sadamasse naasmise sõnumi saatmist ei saa enam sisestada, muuta ega kustutada
püügireisiga seotud raporteid.
Erandina saab täita ümberlaadimist TRA, valikuvõimalusega ümberlaadimise koht sadamas),
lossimist (LAN) ja inspekteerimist.
Sadamasse naasmise raportit ei saa hiljem muuta ega kustutada, seega tuleb enne RTP lõplikku
salvestamist ja saatmist üle kontrollida nii RTP kui teiste püügireisi sõnumite andmed.
Raporti lisamine
Püügireisile saab lisada ainult ühe RTP raporti.
RTP raporti lisamiseks peavad:
• kõik püügireisiga seotud raportid olema staatusega kinnitatud, st ei tohi olla poolikult
salvestatud staatusega raporteid
• ning püügireisil peab olema kinnitatud ja kustutamata staatusega kalapüügi lõppu (EOF)
näitav raport.
Kui need tingimused on täidetud, siis on RTP raporti nupp valitav.
Raport väljad eeltäidetakse püügireisi andmetega, välju saab muuta.
Aeg (UTC) – sadamasse saabumise aeg, vaikimisi täitmise hetke kuupäev ja kellaaeg
Sadam – saabumise sadam, vaikimisi viimase kinnitatud PNO raporti sadam, võimalik valida laeva
seadetes valitud sadamate hulgast
Saabumise põhjus – vaikimisi lossimine, nimekiri sadamasse naasmise põhjustest
Raporti lõplikul salvestamisel küsitakse kasutajalt kinnitusküsimus, raport salvestatakse ja saadetakse
KIS-i.
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Joonis 51 – RTP raporti vorm

Peale RTP raporti lõplikku salvestamist ei saa enam püügireisiga seotud raportite andmeid
parandada, st raportite sisestamise, muutmise ja kustutamise võimalused lähevad lukku.
RTP raportil puudub raporti muutmise ja kustutamise võimalus.

Lossimine (LAN)
Lossimise raport täidetakse siis kui laev lossib sadamas kala maale. Ühe püügireisiga võib olla seotud
mitu LAN raportit.

Joonis 52 – Püügipäevik peale püügireisi lõpetamist, saab alustada LAN raporti lisamist
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Lossimisraportit saab lisada just äsja lõppenud (RTP on vähemalt „Lõplikult salvestatud“) püügireisi
külge või sellele eelnevate püügireiside külge kuni 48 h jooksul.

Joonis 53– LAN raporti avamise vaade

Lossimise raporti vorm on jagatud erinevateks osadeks:
1 – Lossimine (LAN) – lossimise aeg ja sadam.
Lossimise aeg on vaikimisi raporti täitmise aeg ja sadama vaikeväärtus võetakse viimase püügireisi
RTP raportilt, kasutaja saab andmeid muuta.
2 – Lossitav kala – lossitava kala kirje detailne täitmise plokk, andmed kuvatakse plokist „Lossitavad
kalad“ (6) rea valimisel. Tühja vormi saamisel aitab nupp „Alusta uue täitmist“ (4) – kasutaja saab ise
kõik andmed lisada.
3 – Esitlusviis – selles plokis täidetakse kala esitlus - ja säilitusviis ning täpsustatud kalakogused.
Kinnitamise hetkel peab olema iga lossitava kala liigi juures vähemalt 1 esitlusviis. Kasutaja saab
valikutes (7) soovitud andmed valida ja muudatused salvestada. Kalal võib olla mitu esitlusviisi.
Juhul kui plokis on kirje, mille kohustuslikud esitusviisi väljad on täitmata, siis kuvatakse sama kirje
plokis „Lossitavad kalad“ erivärvilisena (punasena) ning sõnumi lõplikul salvestamisel antakse
veateade.
4 – „Alusta uue täitmist“ tühjendab „Lossitava kala“ rea andmed.
5 – „Salvesta kala“ salvestab „Lossitava kala“ rea andmed.
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6 – Lossitavad kalad – siin kuvatakse lossitava kala andmed PNO raportilt. Aluseks võetakse PNO
raporti „Pardal olev saak“ grupeeritud ja summeeritud andmed, iga lossitava kala kohta kuvatakse 1
kirje. Lossitava kala kaal võetakse PNO raporti väljalt “Lossitava kala kaal“.
LAN raporti täitmine
LAN raporti esmasel täitmisel on lossitava kala väljad eeltäidetud andmetega viimase püügireisi
kinnitatud PNO raporti pealt.
Raporti täitmiseks tuleb valida kirje alumisest plokist „Lossitavad kalad“ (klikk soovitud real) ja
valitud kirje detailandmed kuvatakse ülalpool plokis „Lossitav kala“ .

Joonis 54 – Kalaliigi valimine

Kasutaja saab soovi korral muuta väljade „Kala liik“, „Püügipiirkond“, „Püügivahend“ andmeid.
Esitlusviisi plokis on kohustuslik täita säilitusviis, esitlusviis, kaal (kg) ja koefitsient.
Kalaliikidega räim (HER*) ja kilu (SPR) täidetakse esitlusviis ja säilitusviis vaikeväärtustega „Värske“ ja
„Terve“, vajadusel saab neid muuta. Erandina ei saa muuta välja „Kaal (kg)“ , kogus leitakse plokis
esitlusviis lisatud ridade summana. Kõik teised väljad on kasutaja poolt muudetavad.
Juhul kui kala esitlusviis on „Terve“ ja säilitusviis „Värske“, on koefitsiendi väärtus 1, teistel
juhtudel tuleb kasutada vastavat ümberarvestuskoefitsienti, mille kohta saab täpsemat teavet
Kalamajandusosakonna töötajatelt.
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Valitud kalaliigi muudatused salvestab tegevus „Salvesta kala“.
Salvestamisel kontrollitakse kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel antakse vastav hoiatus.

Joonis 55 – Lossimise raporti veateade kohustuslike väljade mittetäitmisest

Kui pardal oli mitu erinevat kalaliiki, siis tuleb read ükshaaval töödelda ja salvestada.

LAN raporti salvestamine
Raporti salvestamine poolikult.
„Salvesta poolikult“ salvestab raporti poolkult.
Juhul, kui kohustuslikud väljad on täitmata, antakse hoiatusteade.
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Joonis 56 – Hoiatusteade lossimise raporti poolikul salvestamisel ilma kohustusliku esitlusviisita

Logisse tekib rida LAN raporti kohta. Kasutaja saab andmeid hiljem täiendada.
Muutmiseks tuleb valida logis LAN raporti real tegevus „Vaata“ ja siis tegevusnuppude alt valida
„Muuda“, raport avatakse muutmisolekus.

Joonis 57 – Logist avatud lossimise vaade
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LAN raporti lõplik salvestamine.
Raporti lõplikuks salvestamiseks peab igale lossitavale kalale olema lisatud vähemalt 1 esitlusviisi
kirje.
Raporti lõplikul salvestamisel kontrollitakse kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel antakse
täitmata väljade kohta hoiatus, raportit ei salvestata.

Joonis 58 - Veateade lossimise raporti lõplikul salvestamisel ilma esitlusviisita.

Puuduvad andmed tuleb lisada ja siis uuesti valida „Salvesta lõplikult ja saada“. Kontrolli
õnnestumisel saab raport staatuseks lõplikult salvestatud ja raport saadetakse KIS-i.
Kinnitatud LAN raporti muutmine
Juba kinnitatud staatusega lossimisraportile saab saata parandussõnumi.
Kinnitatud raportit saab muuta 48 h jooksul peale raporti saatmist, hilisemate paranduste
tegemiseks tuleb pöörduda Kalamajandusosakonna töötajate poole.
Püügireisi sõnumite logis tuleb märkida LAN raporti soovitud rida, valida „Vaata“ (Joonis 59– 1) ja
valima tegevusnupp „Muuda“ (Joonis 59– 2).
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Joonis 59 – Kinnitatud raporti muutmine

Kasutajalt küsitakse kinnitust tegevuse kohta.

Joonis 60 – Kinnitusküsimus kinnitatud raporti muutmise kohta

Vaikimisi on kinnitusküsimusel märgitud „Ei“ ehk muutmist ei alustata.
Kinnituse saamisel (kasutaja valib „Jah“), kuvatakse kasutajale muutmisolekus raporti andmed.
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Pärast vajalike muudatuste tegemist (näiteks teise esitlusviisi lisamist), valides uuesti „Salvesta ja
saada lõplikult“, küsitakse uuesti kinnitust.

Joonis 61 – Muudetava raporti paranduste kinnitamine

Kinnituse saamisel tekitatakse uus LAN raporti rida, staatusega lõplikult salvestatud. Käivitub
tavapärane raporti saatmise protsess.
Eelmine, kinnitatud staatusega raporti rida märgitakse tärniga.
Järgmiseks on toodud näited raporti saatmisest erinevate staatustega kuni KIS vastuse saamiseni.
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Joonis 62 – Parandusraporti saatmine
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Joonis 63 – Parandusraport on kasutaja arvutis välja saadetud, aga KIS vastus veel puudub

Saadetud staatusega raporti andmeid muuta ei saa.
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Joonis 64 - KIS-st positiivse vastuse saanud lossimise uus raport

1 – Uus lossimise raport on saanud positiivse vastuse
2 – Esimene raport lossimisest on tühistatud, kirje kuvatakse joonitult ja helehallil taustal
LAN raporti kustutamine
Kustutada saab poolikult salvestatud ja ka kinnitatud staatusega LAN raportit.
Kustutamiseks tuleb püügireisi sõnumite logis märkida vastav LAN kirje ja valida real „Vaata“.
Kasutaja saab valida tegevusnuppude hulgast „Kustuta“.
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Poolikult salvestatud staatusega raporti kustutamisel küsitakse kasutajalt kinnitusküsimus tegevuse
kohta. Kinnituse saamisel kustutatakse raporti.
Kinnitatud staatusega LAN raporti kustutamisel küsitakse kasutajalt kinnitusküsimus ja kinnituse
saadetakse kustutamise kohta sõnum KIS-i.

Joonis 65 – Logis märgitud raportil kustutamise valimine

Kinnitatud raportit saab kustutada kuni 48 h peale raporti saatmist, hilisemate paranduste
tegemiseks tuleb pöörduda Kalamajandusosakonna töötajate poole.
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Joonis 66 – Raporti kustutamise alustamine

Sarnaselt kinnitatud raporti muutmisele küsitakse ka kustutamisel kinnitusküsimus.
Kinnituse saamisel saadetakse sarnasel muutmisele parandussõnum.
Logis tekib ajutiselt ühe LAN raporti kohta 2 kirjet, muudetav raport on märgitud tärniga.
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Joonis 67 – Kinnitatud raporti kustutamise saatmine KIS-i
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Joonis 68 – Raporti kustutamine on saanud KIS-st positiivse vastuse, raport ei ole enam kehtiv

Peale KIS-st vastuse saamist muudetakse raporti staatus „Kustutatud“.
Kustutatud raporti kirje kuvatakse logis helehallil taustal ja joonitult.
Raport ei ole enam kehtiv.

Sarnaselt kinnitatud LAN raporti muutmisele ja kustutamisele saab ka püügireisi ajal saadetud
raporteid muuta ja kustutada. Kui vastavad tegevused on lubatud, siis saab raporti andmete
vaatamisel vastavaid tegevusnuppe valida.
Kui tegevusnupud ei ole aktiivsed, siis järelikult püügireisi hetkeseis ei lubavastavat tegevust teha.
Püügireisiga seotud raporteid (v.a. Lossimine – LAN) saab muuta püügireisi lõpetamiseni ehk RTP
raporti saatmiseni.

59

Vähemkasutatavad sõnumid
Raporteid saab lisada, muuta ja kustutada püügireisi ajal. Peale püügireisi lõpetamist enam
muudatusi teha ei saa. Raporti täitmisel on eeltäidetud jooksva UTC ajaga kuupäevade ja kellaaegade
väljad, kasutaja saab neid vajadusel muuta. Kõiki salvestatud raporteid saab vaatamiseks ja
muutmiseks valida püügipäeviku logist. Detailandmete vaatamiseks tuleb logis soovitud raporti real
valida „vaata“ ning siis kuvatakse kasutajale detailandmeid. Lisaks saab siis valida ka vastavalt raporti
staatusele lubatud tegevusi „Muuda“ ja „Kustuta“. Tegevusnupud kuvatakse logi all.

Tagasiheitmine DIS
Kala pardalt vette tagasiheitmisel täidetakse vastav raport DIS. Raportis tuleb märkida toimumiskoha
koordinaadid ja püügiruut ning tagasiheidetud kalad.

Joonis 69 – Kala tagasiheitmise raporti DIS vaade

1 – tagasiheitmise raporti avamine.
2 – tagasiheitmise koht. Aeg, piirkond ja koordinaadid, käsitsi sisestatavad väljad.
Välja „Aeg“ kõrval nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse tagasiheitmise GPS
koordinaatide fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide
leidmisel väärtustatakse raporti tagasiheitmise koordinaadid kõige uuemate andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
3 – tagasiheidetud kalade all märgitakse tagasiheidetav kalaliik, kogus, püügipiirkond ja
püügivahend.
4 – raporti tegevusnupud, aktiivsena kuvatakse vastavalt hetke staatusele lubatud tegevusnupud.
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Ümberlaadimine TRA
Ümberlaadimise raport täidetakse kala laadimisel ümber ühelt laevalt teisele. Ümberlaadimine võib
toimuda merel või sadamas ja raportisse märgitakse need kalad ja kogused, mida ümber laaditakse.
Täites TRA raportit püügireisi ajal, on võimalik ümberlaadimise kohaks valida "Merel".
Kui püügireis on lõpetatud ehk püügireisil on olemas kinnitatud RTP raport, siis saab TRA raporti
täitmisel ümberlaadimise kohaks märkida "Sadamas".

Joonis 70 - Ümberlaadimise raporti vaade

1 – ümberlaadimise raporti avamine.
2 – ümberlaadimise aeg ja koht, kui püügireis on käimas, siis saab valida kohaks ainult „Merel“, kui
püügireis on lõpetatud, saab valida kohaks ainult „Sadam“. Vastavalt valikule on vormil täitmiseks
lubatud erinevad väljad.
3 – teise laeva andmed, lipuriigi valikust sõltub väljade sisestamine. Valides lipuriigiks EST, saab
kasutaja valida Eesti kalalaeva registrisse kantud laevade hulgast. Nimekirjas liikumiseks kasutada
kerimisriba. Valides välisriigi, peab kasutaja laeva andmed ise täitma.
4 – ümberlaaditav saak, valikutes kuvatakse seadetes määratud parameetreid.
5 – raporti tegevusnupud, aktiivsena kuvatakse vastavalt hetke staatusele lubatud tegevusnupud.
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Piire ületav kalapüük TRZ
Kalastusvööndi piire ületava kalapüügi deklaratsioon (TRZ) täidetakse juhul kui laeva püük ületab
erinevaid kalastusvööndeid. Vööndisse sisenemisel täidab kapten ära andmed sisenemisel pardal
oleva saagi kohta. Vööndist väljumisel täidab kapten andmed väljumisel pardal oleva saagi kohta.

Joonis 71 - Piire ületava kalapüügi raporti TRZ vaade

1 – raporti avamine.
2 – piirkonda sisenemise aeg.
3 – sisenemisel laeva pardaloleva saagi täitmine, võib olla ka täitmata, kui sisenemisel ei ole laeva
pardal kala.
4 – piirist väljumise aeg.
5 – piirist väljumisel laeva pardaloleva saagi täitmine, võib olla ka täitmata, kui väljumisel ei ole laeva
pardal kala.
6 - raporti tegevusnupud, aktiivsena kuvatakse vastavalt hetke staatusele lubatud tegevusnupud.

Ümberpaigutamise raport RLC
Ümberpaigutamise deklaratsioon täidetakse selliste püügitoimingute kohta, mille puhul kogu saak või
selle osa viiakse üle või paigutatakse ümber ühisest püügivahendist laevale või kalalaeva lastiruumist
või selle püügivahendist konteinerisse või sumpa väljaspool laeva ning kus saaki hoitakse kuni
lossimiseni. RLC laeva raport täidetakse näiteks kala liigutamise puhul kalalaeva ja mitte-kalalaeva
vahel (näiteks konteinerlaev või transpordilaev).
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Joonis 72 – Ümberpaigutamise raporti vaade

1 – ümberpaigutamise raporti avamine.
2 – ümberpaigutamise aeg ja koht.
Välja „Aeg“ kõrval nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse GPS koordinaatide
fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide leidmisel
väärtustatakse raporti ümberlaadimise koordinaadid kõige uuemate andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
Kui on valitud „Laevadevaheline ümberpaigutamine“, siis on teise laeva andmed muudetavad.
Vastavalt valikule on vormil täitmiseks lubatud erinevad väljad.
3 – teise laeva andmed, lipuriigi valikust sõltub väljade sisestamine. Valides lipuriigiks EST, saab
kasutaja valida Eesti kalalaevaregistrisse kantud laevade hulgast. Nimekirjas saab liikuda kerimisriba
kasutades. Valides välisriigi, peab kasutaja laeva andmed ise täitma.
4 – ümberpaigutatav saak, valikutes kuvatakse seadetes määratud parameetreid.
5 – raporti tegevusnupud, aktiivsena kuvatakse vastavalt hetke staatusele lubatud tegevusnupud.

Vööndisse sisenemine COE
Vööndisse sisenemise raport täidetakse siis, kui antud püügitsooni kohta kehtib püügikoormuse kava
või kui seda nõuavad vastava veeala reeglid (nt NAFO).
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Joonis 73 - Vööndisse sisenemise raporti COE vaade

1 – raporti avamine
2 – piirkonda sisenemise aeg, sihtliigid ja kalastusvöönd
Välja „Aeg“ kõrval asub nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse GPS koordinaatide
fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide leidmisel
väärtustatakse raporti vööndisse sisenemise koordinaadid kõige uuemate andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
3 – sisenemisel laeva pardaloleva saagi täitmine, võib olla ka täitmata juhul kui vööndisse sisenedes
ei ole laeva pardal saaki. Valikutes kuvatakse seadistamisel valitud kalad, piirkonnad ja
püügivahendid.
4 – raporti tegevusnupud, aktiivsena kuvatakse vastavalt hetke staatusele lubatud tegevusnupud.
Raporti lõplikul salvestamisel küsitakse kasutajalt kinnitusküsimus tegevuse kohta ja loa saamisel
raport salvestatakse. Püügireisi logisse tekib COE kirje
Raporti lõplikul salvestamisel kontrollitakse ka kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel antakse
vastav veateade.
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Joonis 74 - Kohustuslike väljade mittetäitmisel raporti veateade

Kasutaja peab puuduvad andmed valima ja siis raporti uuesti salvestama ja saatma (tegevusnupp
„Salvesta lõplikult ja saada“).

Vööndist väljumine COX
Vööndisse väljumise raport täidetakse siis kui antud püügitsooni kohta kehtib püügikoormuse kava
või kui seda nõuavad vastava veeala reeglid (nt NAFO).
COX raporti lisamiseks peab olema enne lisatud vööndisse sisenemise raport COE, vööndisse
sisenemise raport ei tohi olla kustutatud.
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Joonis 75 - Vööndist väljumise raporti COX vaade

1 – raporti avamine.
2 – piirkonnast väljumise aeg, sihtliigid ja kalastusvöönd.
Välja „Aeg“ kõrval nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse GPS koordinaatide
fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide leidmisel
väärtustatakse raporti koordinaadid kõige uuemate andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
3 – väljumisel laeva pardal oleva saagi täitmine, võib olla ka täitmata, juhul kui väljumisel ei ole laeva
pardal saaki. andmed sisenemisel pardal oleva saagi kohta. Valikutes kuvatakse seadistamisel valitud
kalad, piirkonnad ja püügivahendid.
4 – raporti tegevusnupud, aktiivsena kuvatakse vastavalt hetke staatusele lubatud tegevusnupud.
Sarnaselt COE raportile kontrollitakse raport salvestamisel kohustuslike väljade täitmist ja vajadusel
antakse veateade. Kasutaja peab puuduvad andmed valima ja saab siis raporti uuesti salvestada.
Lõplikul salvestamisel küsitakse kasutajalt kinnitust tegevuse kohta ja loa saamisel saadetakse raport
KIS-i.
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Joonis 76 – Lõpliku salvestamise kinnitusküsimus

Peale vööndist väljumise raporti lõplikku salvestamist muutub uuesti valitavaks raport COE.

Vööndi läbimise raport CRO
Vööndist läbimise raport CRO täidetakse siis kui laev läbib mingit kindlat püügivööndit, mille kohta
kehtib püügikoormuse kava või kui seda nõuavad vastava veeala reeglid.

Joonis 77 – Vööndi läbimise raport CRO

1 – raporti avamine.
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2 – vööndisse sisenemise aeg.
3 – Välja „Aeg“ kõrval nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse GPS koordinaatide
fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide leidmisel
väärtustatakse raporti koordinaadid kõige uuemate andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
4 – sihtliigid, etteantud valikute seast tuleb valida sihtliik.
5 – kalastusvöönd, etteantud valikute seast tuleb valida läbitav kalastusvöönd.
6 – vööndist väljumise aeg.
7 – väljumise aeg kõrval „Aeg“ kõrval nupp "Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse GPS
koordinaatide fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide
leidmisel väärtustatakse raporti koordinaadid kõige uuemate andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
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Offline püügireis
Offline püügireisiga seotud mõisted :
Sõnumite staatused :
Lõplikult salvestatud – sõnum on sisestatud ja salvestatud, aga ei ole serverile saadetud.
Sideviga – sõnumit on üritatud serverile saata, aga see on ebaõnnestunud.
Vastuseta – sõnumi serverile saatmine on õnnestunud, aga ei ole õnnestunud serverilt vastust
pärida.
Püügireisi staatused :
Online – ühendus serveriga on võimalik (kas interneti või modemi kaudu).
Offline – ühendus serveriga ei ole võimalik.
Kuna internetiühenduse- või satelliitside kvaliteet võivad kõikuda, on ERSis võimalik andmeid
salvestada lokaalsesse arvutisse ning saata need serverile siis, kui ühendus serveriga on võimalik.
Juhul kui te sisestate DEP sõnumi ning selle saatmine ei olnud võimalik, saab DEP pärast lõpliku
salvestamist staatuseks „Sideviga“. See staatus annab teile märku, et tegemist on Offline režiimiga
ning sellisel juhul ei üritata järgnevaid sõnumeid serverile saata enne, kui DEP on saanud staatuseks
„Saadetud“. Kasutajale muutuvad valitavaks püügireisiga seotud raportite sisestamise nupud.

Joonis 78 : DEP staatuses „Sideviga“.
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Joonis 79. Offline režiimist annab märku kiri „Offline“ Logi kasti vasakus servas.

Sõnumid, mis loogiliselt eeldavad, et neile eelnev sõnum saaks kinnitatud (näiteks COE->COX või EOF
-> RTP) on Offline režiimis võimalik sisestada ja salvestada ka olukorras, kus eelnev sõnum on
staatuses „Lõplikult salvestatud“.

Joonis 80. COX on offline režiimis võimalik sisestada ka juhul kui COE on staatuses „lõplikult salvestatud“.
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Joonis 81. Kirjeldab eelnenud joonisele vastupidist olukorda.

Joonis 82. Kuigi EOF ei ole veel serverile saadetud on võimalik Offline režiimis siiski võimalik saata sadamasse naasmise
teadet.
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Joonis 83. Kuna ei ole välistatud, et ka sadamasse saabudes ei ole võimalik interneti või satelliidiga ühendust saada
võimaldatakse ka lossimist (LAN) või alustada uuesti väljasõitu (DEP).

Nagu jooniselt 83 on näha, saab alustada uut püügireisi nii, et eelmise reisi sõnumid ei ole kinnitust
saanud. Sellisel juhul antakse sellest, et osa sõnumeid on kinnitamata ka kasutajale märku.
Kapten peab juhul, kui enne uue püügireisi alustamist ei ole olnud võimalik kõiki eelneva reisi
sõnumeid KIS-i ära saata, saama Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna töötajalt
uue reisi alustamiseks loa.
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Joonis 84. Kasutaja peab kinnitama oma soovi alustada uut püügireisi juhul, kui eelmine reis on jäänud sõnumite
edastamise kontekstis poolikuks.

On võimalus, et kasutaja saadab sõnumi välja, see saab staatuseks „Saadetud“, aga mõne aja pärast
tuleb uueks staatuseks „Vastuseta“ (vt mõisteid ülevalt). Sellises olukorras muutub kasutatavaks
märkeruut „Offline“ ning kasutaja saab valida kas ta :
a. Ootab, et sõnum saaks kinnitatud või
b. Linnutab märkeruudu „Offline“.
Järgnev kirjeldab olukorda, kus kasutaja otsustab linnutada märkeruudu „Offline“.
Juhul kui te märgite selle märkeruudu, käitub ERS edasi nii nagu eelnevaltki kirjeldatud – sõnumeid ei
üritada serverile saata enne kui ühendus on saavutatud, kõik muudatused salvestatakse lokaalsesse
andmebaasi. Küll aga on võimalik sõnumite sisestamine, muutmine ja kustutamine. Side taastumisel
saadab ERS kasutajast sõltumatult kõik sisestatud, muudetud ja kustutatud (märkega: Kustutatud)
sõnumid KIS-i.
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Joonis 85. Juhul kui sõnumid jäävad „Vastuseta“ staatusesse peab kasutaja kas ootama, et sõnum saaks kinnitatud või kohe
jätkamiseks märkima märkeruudu „Offline.

Joonis 86. Kui märkeruut märkida on võimalik järgmiseid sõnumeid sisestada.
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Joonis 87. Märgitud Offline märkeruuduga on võimalik sõnumeid sisestada.

Juhul kui ühendus taasluuakse, üritab ERS automaatselt sõnumeid saata. Kasutaja sekkumist ei ole
vaja. Režiim muutub automaatselt Online-ks.

Joonis 88. Ühenduse saabumisel saadab ERS ilma kasutaja sekkumiseta sõnumid serverile.
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Joonis 89. Püügireis on kinnitatud.

Olukorras, kus püügireisi alustades on ühendus olemas (näiteks DEP ja FAR on kinnitatud) aga peale
seda ühendus katkeb, üritab ERS neid saata ning selle ebaõnnestudes määrab staatuseks „Sideviga“.
Sellisel juhul läheb ERS rakendus automaatselt Offline režiimi. Kasutaja sekkumist ei ole vaja.

Joonis 90. Kui ühendus peaks katkema poole reisi pealt on võimalik ka staatusest „Sideviga“ sõnumeid sisestada, need
salvestatakse lokaalselt ja saadetakse ühenduse taasloomisel.
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ERS aruanded
Aruannete jaoks on menüüs eraldi menüüpunkt.

Joonis 91. Aruannete menüüpunkt

Kasutajale avatakse aruannete alamlehed.
Klikkides aruannete alamlehel soovitud aruande päises, avatakse vastava aruande detailvaade.

Joonis 92. Soovitud aruande valimine

Aruande salvestamine käib aruande tulemuses, nupuribalt. Kasutaja saab valida soovitud väljundi ja
aruande salvestada.
Kui aruande tulemuses ei ole eraldi printimise nuppu, siis saab nupuribas valida ka printimise.

Joonis 93. Aruande salvestamine

Püügireisi aruanne
Püügireisi aruandega saab ülevaate püügireisidest.
Aruanne koosneb kahest osast:
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1) Püügireisi otsing ja valik
2) Püügireisi kohta ülevaate andev tabel (st aruanne ise)
Aruande filter
Märkides aruande otsingus ajavahemiku, saab kasutaja otsi märgitud ajavahemiku püügireise.
Klikates nupul "Otsi", käivitub aruande otsing.
Otsingutulemuses ehk püügireisi valikus kuvatakse kasutajale:
Algus - püügireisi alguskuupäev
Lõpp - püügireisi lõppkuupäev, kui reis ei ole veel lõppenud, siis väli väärtustamata
Otsingutulemus reastatakse alguse järgi, vanemad ülalpool.
Vaata – otsingu kõrvale (paremale poole) avatakse valitud püügireisist ülevaadet andev tabel
Trüki - püügireisi printimine
Print - püügireisi ingliskeelne printimine
Püügireisi tabel
Sõnum - näidatakse lühendit (DEP, FAR, INS, PNO, RTP, LAN jne).
Positsioon - sõnumi saatmise laius- ja pikkuskraad.
Aeg - sõnumi kinnitamise/teelesaatmise aeg (UTC).
Koht - näidatakse sadama nime ja selle järel sulgudes koodi nende sõnumite puhul, mille puhul
sadam oli määratud (DEP, PNO, RTP ja LAN).
Kui määratud on püügiruut, siis näidatakse ruute. FAR-i puhul näidatakse ruute järjest – nii nagu nad
püügikordade kaupa tekkinud on. Sulgudes näidatakse ruudu ülemruutu (üks tase üles).
Püügivahendid - raportites märgitud püügivahendite lühendid. Mitme püügivahendi puhul
näidatakse neid tähestikulises järjekorras, komaga eraldatuna.
Kala pardal - näitab selle sõnumi raames deklareeritud kala
Liik - kalaliigi lühend
Kogus - kogus kilogrammides
Tabeli lõpus näidatakse „Kala pardal“ veerus kala kogukogust pardal enne lossimist (s.t.
summeeritakse kogused DEP ja FAR sõnumitest ning võetakse maha DIS sõnumi kogused.
Kui on raporteeritud lisaks sõnumeid TRA või RLC, siis arvestatakse koguste arvutamisel reeglitega:
- kui TRA ja laev on doonorlaev, siis tuleb ümberlaaditud kogus pardalt maha arvestada
- kui laev on vastuvõttev laev, siis juurde arvestada.
RLC raportil:
- kui laev on doonori rollis, siis ümber paigutatud kogus arvestada negatiivsena
- kui laev on vastuvõttev laev, siis positiivsena.
Kui RLC puhul ei paigutata kala ühelt laevalt teisele, vaid nt sumpa (koodid KNE, CGE..), siis tuleb kala
kogus arvestada negatiivsena.
Kui püügireis ei ole lõppenud, siis „Kala pardal“ kokku arvutatakse DEP sõnumi pealt ning seniste
FAR/DIS sõnumite pealt.
Aruande saab salvestada, selleks tuleb aruande tabeli osas valida nupuribas "Salvesta".
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Joonis 94. Püügireisi aruande vaade

Väljapüügi aruanne
Väljapüügi aruandega saab ülevaate püütud kalakogustest kuupäevade/kala/püügiruudu lõikes.
Aruanne koosneb kahest osast:
1) Filter – paikneb tulemustabeli kohal
2) Tulemustabel – paikneb filtri all, muutub vastavalt filtrisse tehtud muudatustele
Aruande filter
Ajavahemik - vaikimisi jooksvast kuupäevast 1 kuu tagasi. Kohustuslik väli kui loa number on
valimata
Loa number - kohustuslik väli, kui ajavahemik on täitmata. Valides loa numbri, täidetakse
ajavahemiku algus loa alguskuupäevaga. Kui valitud loal on seadetes kehtivuse lõpp minevikus, siis
uuendatakse ka ajavahemiku lõpu kuupäev.
Kala liik - saab kitsendada otsingutulemust, valides raportites märgitud kalaliikide vahel
Tegevusnupp „Otsi“ käivitab aruande tulemuste otsimise.
Aruande tulemustabel
Tulemuses päritakse raporteid, mis on staatustes „Lõplikult salvestatud“, „Saadetud“, „Vastuseta“ ,
"Sideviga" või „Kinnitatud“ ning millele alustatud muutmise või kustutamise sõnum ei ole saanud
staatust „Lõplikult salvestatud“.
Ajavahemiku kohta ülevaadet andev tabel, mis koosneb kahest osast:
1) Püügiandmete osa pannakse kokku püügiraportis FAR märgitud püügiandmete kalaliikide,
kuupäevade ja püügikoha järgi, lisaks tuuakse välja eelteate PNO ja lossimisraporti LAN kogused.
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Aruande esimeses osas kuvatakse andmed veergudes: kuupäev, loa nr., kalaliik, püügipiirkond, püük
FAR kogus, eelteade PNO kogus, Lossimine LAN kogus.
Lossimise veerud tabeli paremas osas viitavad nendel päevadel toimunud lossimistele. Kui lossimist
antud päeval ei toimunud, siis lossimise veergudes andmeid näidata ka ei ole. Kui leitakse lossimine,
mille kuupäev erineb püügi kuupäevast, siis paigutatakse selline raport eraldi reale. Seega aruande
tulemuseks võib olla püügirida ilma lossimiseta ja lossimine ilma püügiandmeteta.
Samamoodi käitutakse ka PNO raporti andmetega.
2) Kokkuvõttev tabel antud perioodil toimunud püükide, eelteadete ja lossimiste kohta ilma
kuupäevi arvestamata, kuid püügipiirkondasid arvestades, plokk "KOKKU" veergudega: Kalaliik,
Püügipiirkonnad, Püük FAR kogus, Eelteade PNO kogus, Lossimine LAN kogus, FAR/LAN erinevus,
PNO/LAN erinevus.
Grupeerimine toimub kala liikide järgi, tähestikulises järjekorras.
Veerus FAR/LAN erinevus veerus näidatakse seda, kui palju erineb püük lossimisest, kogused leitakse
tehtega: ((püük-lossimine)/püük)*100
Veerus PNO/LAN erinevus veerus näidatakse seda, kui palju eelteatel olnud kogus erineb lossitust,
kogused leitakse tehtega: ((eelteade-lossimine)/eelteade)*100.
Tulemustabeli lõpus kuvatakse seadetes märgitud loa/lubade jäägi plokk veergudega: luba, ruut,
kala, loa kogus (kg), püük (kg), kasutatud %, jääk (kg).
Loa jäägi arvutamisel võrreldakse püütud koguseid menüüpunktis Seaded -> Load andmed kirjetega.
Kui püüki ei ole tehtud, siis võrreldakse lubatud koguseid 0’ga – s.t. jääk on 100%
Aruande tulemust saab printida, lisaks saab tulemuse salvestada exceli või pdf või wordi formaadis
arvuti kõvakettale ja hiljem saab aruande näiteks mälupulgale salvestada.

Sõnumite logi
Sõnumite logi eesmärgiks on anda ülevaade kindlas ajavahemikus sisestatud sõnumite kohta.
Koosneb kahest osast: filter ja filtri tulemustele vastav sõnumite nimekiri
Aruande filter
Filtri osas saab märkida soovitud ajavahemiku ja soovi korral kitsendada tulemust sõnumi tüübi järgi.
Ajavahemiku algust ja lõppu saab muuta kalendrist.
Sõnumi valimiseks tuleb klikkida soovitud sõnumil, märgitud sõnum on sinisel taustal.
"Otsi" käivitab aruande otsingu.
Aruande tulemuses kuvatakse
Sõnum - sõnumi tüübi lühend
Aeg - sõnumi kinnitamise aeg
Püügireisi algus - seotud püügireisi algus
Püügireisi lõpp - seotud püügireisi algus
Kapten - sõnumi kinnitanud kapten
Kehtib - sõnumi staatus, kustutatud või muudetud sõnumil puudub linnuke
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Nupp "Vaata" viib püügipäeviku logisse ja avab vastava raporti detailvaate.

Joonis 95. Aruande vaade sõnumite vaade koos otsingutulemusega
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Inspektori vaade
Inspekteerimisraport saadetakse peale laeval kontrollimist inspektori poolt.
Inspekteerimisraporti sisestamiseks peab kasutaja sisenema inspekteerimisrežiimi.

Joonis 96. Inspekteerimisrežiimi sisenemise kinnitusküsimus

Kasutajale avatakse vaatamisolekus ERS.
Inspektor saab vaadata püügipäevikus erinevate püügireiside andmeid ja koostada ERS aruandeid,
soovi korral saab inspektor ka aruanded näiteks mälupulgale salvestada.
Inspekteerimise tulemusena sisestab inspektor lihtsalt inspekteerimise fakti laeva ERS-klienti.
Täitmise reeglid:
Inspekteerimise alguse aeg (UTC) - vaikimisi hetke kuupäev koos kellaajaga. Aeg ei saa olla tulevikus,
kohustuslik väli.
Välja kõrval nupp „Fikseeri aeg ja koordinaadid", kasutatakse inspekteerimise toimumiskoha GPS
koordinaatide fikseerimiseks. Vaadatakse kuni 600 sekundit vanu koordinaate. Koordinaatide
leidmisel väärtustatakse raporti inspekteerimise toimumiskoha koordinaadid kõige uuemate
andmetega.
NB! Peale väljade koordinaatidega väärtustamist muutuvad koordinaatide väljad mittemuudetavaks.
Riik - nimekiri riikidest, vaikimisi Eesti (Estonia). Kohustuslik väli.
Inspektori kood - inspektori neljast numbrist (täisarv) koosneb kood, kohustuslik
Inspekteerimise toimumiskoha koordinaadid - kehtivad reeglid:
Pikkuskraadid - Väljadele kehtivad reeglid : Kraadid 0-90, Minutid 0-59 ja Sekundid 0-59.
Suund – kasutajale kuvatakse vaikimisi N. Juhul kui kasutaja vajutab väljal, siis kuvatakse S.
Laiuskraad - Väljadele kehtivad reeglid : Kraadid 0-180, Minutid 0-59 ja Sekundid 0-59.
Suund - kasutajale kuvatakse vaikimisi E. Juhul kui kasutaja vajutab väljal, siis kuvatakse W
Tegevus „Salvesta lõplikult ja saada“ salvestatakse raporti ja raport saadetakse KIS-i.
Lõplikul salvestamisel antakse kinnitusküsimus tegevuse kohta ja kinnituse saamisel kontrollitakse
raportil kohustuslike väljade täitmist ning vajadusel antakse välja mittetäitmisest vastav hoiatus.
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Joonis 97. Kohustuslike väljade mittetäitmise veateade raporti lõplikul salvestamisel

Peale raporti salvestamist tekib püügipäeviku logis vastava püügireis juurde inspekteerimise rida.

Joonis 98. Püügipäeviku logi koos inspekteerimise raportiga

Pärast inspekteerimise lõppu peab kasutaja (nt. kapten) järgmiste sõnumite sisestamiseks väljuma
inspekteerimisrežiimist ERS sulgemise teel.
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Inspekteerimisrežiimi sisenemine kasutajanimega
Kui inspektoril on olemas KIS kasutajatunnus, siis saab inspektor oma kasutajanimega laeval ERS-i
logimisel kasutada.
Peale inspektori kasutajatunnuse ja salasõna lisamist antakse logimisel vastav teade ja ERS avatakse
vaatamisolekus, tegevusnuppe ei kuvata.

Joonis 99. Inspektori kasutajanimega ERS-i sisselogimine
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