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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.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. ANDMED LOOMADE KOHTA (AASTA LÕPU SEISUGA)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
14515 {MUS_ZOO_1_2_1}<={MUS_ZOO_1_2_2} Vastuolulised andmed. Isendite arv (veerg 2 rida 2) ei saa olla väiksem kui liikide arv (veerg 1 rida 2) Viga
14516 {MUS_ZOO_1_3_1}<={MUS_ZOO_1_3_2} Vastuolulised andmed. Isendite arv (veerg 2 rida 3) ei saa olla väiksem kui liikide arv (veerg 1 rida 3) Viga
14517 {MUS_ZOO_1_4_1}<={MUS_ZOO_1_4_2} Vastuolulised andmed. Isendite arv (veerg 2 rida 4) ei saa olla väiksem kui liikide arv (veerg 1 rida 4) Viga
14518 {MUS_ZOO_1_5_1}<={MUS_ZOO_1_5_2} Vastuolulised andmed. Isendite arv (veerg 2 rida 5) ei saa olla väiksem kui liikide arv (veerg 1 rida 5) Viga
14519 {MUS_ZOO_1_6_1}<={MUS_ZOO_1_6_2} Vastuolulised andmed. Isendite arv (veerg 2 rida 6) ei saa olla väiksem kui liikide arv (veerg 1 rida 6) Viga
14520 {MUS_ZOO_1_7_1}<={MUS_ZOO_1_7_2} Vastuolulised andmed. Isendite arv (veerg 2 rida 7) ei saa olla väiksem kui liikide arv (veerg 1 rida 7) Viga
22437 ({MUS_ZOO_1_2_1}>0 JA {MUS_ZOO_1_2_2}>0) VÕI

({MUS_ZOO_1_2_1}=0 JA {MUS_ZOO_1_2_2}=0)
Täitmata lahter. Kui liikide arv (veerg 1 rida 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka isendite arv (veerg 2 rida 2) Viga

22439 ({MUS_ZOO_1_5_1}>0 JA {MUS_ZOO_1_5_2}>0) VÕI
({MUS_ZOO_1_5_1}=0 JA {MUS_ZOO_1_5_2}=0)

Täitmata lahter. Kui liikide arv (veerg 1 rida 5) on märgitud, siis tuleb märkida ka isendite arv (veerg 2 rida 5) Viga

22440 ({MUS_ZOO_1_3_1}>0 JA {MUS_ZOO_1_3_2}>0) VÕI
({MUS_ZOO_1_3_1}=0 JA {MUS_ZOO_1_3_2}=0)

Täitmata lahter. Kui liikide arv (veerg 1 rida 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka isendite arv (veerg 2 rida 3) Viga

22441 ({MUS_ZOO_1_4_1}>0 JA {MUS_ZOO_1_4_2}>0) VÕI
({MUS_ZOO_1_4_1}=0 JA {MUS_ZOO_1_4_2}=0)

Täitmata lahter. Kui liikide arv (veerg 1 rida 4) on märgitud, siis tuleb märkida ka isendite arv (veerg 2 rida 4) Viga

22442 ({MUS_ZOO_1_6_1}>0 JA {MUS_ZOO_1_6_2}>0) VÕI
({MUS_ZOO_1_6_1}=0 JA {MUS_ZOO_1_6_2}=0)

Täitmata lahter. Kui liikide arv (veerg 1 rida 6) on märgitud, siis tuleb märkida ka isendite arv (veerg 2 rida 6) Viga

22443 ({MUS_ZOO_1_7_1}>0 JA {MUS_ZOO_1_7_2}>0) VÕI
({MUS_ZOO_1_7_1}=0 JA {MUS_ZOO_1_7_2}=0)

Täitmata lahter. Kui liikide arv (veerg 1 rida 7) on märgitud, siis tuleb märkida ka isendite arv (veerg 2 rida 7) Viga

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
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22411 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja
minutitesse.

Viga

22412 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Viga

22413 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ANDMED LOOMADE KOHTA (AASTA LÕPU SEISUGA)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
KOKKU Liikide arv {MUS_ZOO_1_2_1}+{MUS_ZOO_1_3_1}+{MUS_ZOO_1_4_1}+{MUS_ZOO_1_5_1}+{MUS_ZOO_1_6_1}+{

MUS_ZOO_1_7_1}
KOKKU Isendite arv {MUS_ZOO_1_2_2}+{MUS_ZOO_1_3_2}+{MUS_ZOO_1_4_2}+{MUS_ZOO_1_5_2}+{MUS_ZOO_1_6_2}+{

MUS_ZOO_1_7_2}


