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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. RAHVUSVAHELINE REISILIIKLUS SADAMATE KAUDU

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24774 KUI ({TS1288_06_02}>0), SIIS ({TS1288_01_02}>0) Kui on täidetud välismaalt ristluslaevaga saabunud sõitjad (rida 6), siis peab olema täidetud ka välismaalt

saabunud sõitjad (read 2, 3, 4 või 5).
Raske

24775 KUI ({TS1288_06_03}>0), SIIS ({TS1288_01_03}>0) Kui on täidetud välismaalt ristluslaevaga saabunud sõitjad (rida 6), siis peab olema täidetud ka välismaalt
saabunud sõitjad (read 2, 3, 4 või 5).

Raske

28119 ({TS1288_02_02}+ {TS1288_03_02} + {TS1288_04_02} +
{TS1288_05_02} + {TS1288_08_02} + {TS1288_09_02} +
{TS1288_10_02} + {TS1288_11_02} + {TS1288_02_03} +
{TS1288_03_03} + {TS1288_04_03} + {TS1288_05_03} +
{TS1288_08_03} + {TS1288_09_03} + {TS1288_10_03} +
{TS1288_11_03})!= 0

Palun kontrollige andmeid. Veetud sõitjate arv kokku peab olema suurem kui 0. Palun veenduge, kas
sisestatud väärtused on õiged. Kui vedusid ei toimunud, siis lisage perioodi kommentaar.

Kerge

28237 KUI
(({TS1288_02_02}+{TS1288_03_02}+{TS1288_04_02}+{T
S1288_05_02}+{TS1288_06_02}+{TS1288_08_02}+{TS12
88_09_02}+{TS1288_10_02}+{TS1288_11_02})>0) , SIIS
(({TS1288_02_02}+{TS1288_03_02}+{TS1288_04_02}+{T
S1288_05_02})!={TS1288_06_02}) VÕI
({TS1288_06_02}!=({TS1288_08_02}+{TS1288_09_02}+{
TS1288_10_02}+{TS1288_11_02}))

Palun kontrollige andmeid. Üldjuhul välismaalt saabunud, välismaalt ristluslaevaga saabunud ja välismaale
lähetatud sõitjate arvud (veerg 02 read 1, 6 ja 7) ei saa olla võrdsed. Ristluslaeva sõitjate arv tuleb märkida
saabumisel.

Kerge

28238 KUI
(({TS1288_02_03}+{TS1288_03_03}+{TS1288_04_03}+{T
S1288_05_03}+{TS1288_06_03}+{TS1288_08_03}+{TS12
88_09_03}+{TS1288_10_03}+{TS1288_11_03})>0) , SIIS
(({TS1288_02_03}+{TS1288_03_03}+{TS1288_04_03}+{T
S1288_05_03})!={TS1288_06_03}) VÕI
({TS1288_06_03}!=({TS1288_08_03}+{TS1288_09_03}+{
TS1288_10_03}+{TS1288_11_03}))

Palun kontrollige andmeid. Üldjuhul välismaalt saabunud, välismaalt ristluslaevaga saabunud ja välismaale
lähetatud sõitjate arvud (veerg 03 read 1, 6 ja 7) ei saa olla võrdsed. Ristluslaeva sõitjate arv tuleb märkida
saabumisel.

Kerge

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)
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Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20592 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse
Raske

20593 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0 Raske
20594 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. RAHVUSVAHELINE REISILIIKLUS SADAMATE KAUDU

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Välismaalt saabunud sõitjad Kokku {TS1288_02_02}+{TS1288_03_02}+{TS1288_04_02}+{TS1288_05_02}+{TS1288_02_03}+{TS1288_03_03}

+{TS1288_04_03}+{TS1288_05_03}
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Välismaalt saabunud sõitjad sh Eesti
laevadega

{TS1288_02_02}+{TS1288_03_02}+{TS1288_04_02}+{TS1288_05_02} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Välismaalt saabunud sõitjad sh välisriikide
laevadega

{TS1288_02_03}+{TS1288_03_03}+{TS1288_04_03}+{TS1288_05_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..Rootsist Kokku {TS1288_02_02}+{TS1288_02_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..Soomest Kokku {TS1288_03_02}+{TS1288_03_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..Saksamaalt Kokku {TS1288_04_02}+{TS1288_04_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..mujalt Kokku {TS1288_05_02}+{TS1288_05_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Välismaalt ristluslaevaga
saabunud sõitjad

Kokku {TS1288_06_02}+{TS1288_06_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Välismaale lähetatud sõitjad Kokku {TS1288_08_02}+{TS1288_08_03}+{TS1288_09_02}+{TS1288_09_03}+{TS1288_10_02}+{TS1288_10_03}
+{TS1288_11_02}+{TS1288_11_03}

Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Välismaale lähetatud sõitjad sh Eesti
laevadega

{TS1288_08_02}+{TS1288_09_02}+{TS1288_10_02}+{TS1288_11_02} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Välismaale lähetatud sõitjad sh välisriikide
laevadega

{TS1288_08_03}+{TS1288_09_03}+{TS1288_10_03}+{TS1288_11_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..Rootsi Kokku {TS1288_08_02}+{TS1288_08_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..Soome Kokku {TS1288_09_02}+{TS1288_09_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..Saksamaale Kokku {TS1288_10_02}+{TS1288_10_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

..mujale Kokku {TS1288_11_02}+{TS1288_11_03} Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Kokku Kokku {TS1288_02_02}+{TS1288_03_02}+{TS1288_04_02}+{TS1288_05_02}+{TS1288_08_02}+{TS1288_09_02}
+{TS1288_10_02}+{TS1288_11_02}+{TS1288_02_03}+{TS1288_03_03}+{TS1288_04_03}+{TS1288_05_03
}+{TS1288_08_03}+{TS1288_09_03}+{TS1288_10_03}+{TS1288_11_03}

Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Kokku sh Eesti
laevadega

{TS1288_02_02}+{TS1288_03_02}+{TS1288_04_02}+{TS1288_05_02}+{TS1288_08_02}+{TS1288_09_02}
+{TS1288_10_02}+{TS1288_11_02}

Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

Kokku sh välisriikide
laevadega

{TS1288_02_03}+{TS1288_03_03}+{TS1288_04_03}+{TS1288_05_03}+{TS1288_08_03}+{TS1288_09_03}
+{TS1288_10_03}+{TS1288_11_03}

Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt


