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Ava rakendus
Ava rakendus koduekraanilt 



Registreerumine
Ava menüü 

(Registreerumisel luuakse PlutoF platvormi 
kasutajakonto. Kui kasutajal on eelnevalt juba 
PlutoF konto olemas siis uut ei peaks looma. 
Palun kasutada olemasolevat.)



Registreerumine
Ava menüü. 
Ava registreerumise vorm. 

(Registreerumisel luuakse PlutoF platvormi 
kasutajakonto. Kui kasutajal on eelnevalt juba 
PlutoF konto olemas siis uut ei peaks looma. 
Palun kasutada olemasolevat.)



Registreerumine
Ava menüü. 
Ava registreerumise vorm. 
Kasutaja info sisestamine ja konto loomine. 

(Sisestada tuleks korrektne info.Eesnimi ja 
perenimi märgitakse hiljem loodusvaatluse 
vaatlejaks. E-posti aadress verifiteeritakse. NB! 
Dubleerivad ja võlts kontod kustutatakse 
süsteemi administraatorite poolt.)
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Registreerumine
Ava menüü. 
Ava registreerumise vorm. 
Kasutaja info sisestamine ja konto loomine. 
Loo konto.  
Kasutaja e-posti aadressile saadeti kiri, mis 
sisaldab kinnituse linki. 

(Enne sisse logimist peab kasutaja kindlasti 
lingile vajutama. Vastasel juhul ei avata 
kasutajakontot.)
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Ava menüü. 
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Logi sisse
Ava menüü. 
Ava sisse logimise vorm. 
Täida kasutajanimi ja salasõna  
ning logi sisse. 
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Seaded
Kasutaja on sisse logitud kui näeb oma 
kasutajanime menüüs. 
Rakenduse keele muutmine . 
Sisene rakenduse sätete lehele.  
Rakenduse üldised seaded. 



Üldised seaded - lae üles
Vaatluskirjed ja seotud pildid saadetakse 
automaatselt peale salvestamist PlutoF 
töölauale. 

(Valikut kasutatakse juhul kui kasutaja 
telefonis ei ole piisavalt ruumi videoga või 
mitme pildiga vaatluse hoidmiseks.)



Üldised seaded - mallid
Leguluses salvestatud (kuid mitte veel PlutoF-i 
saadetud) vaatlust on võimalik malliks 
märkida. 

(*Edasijõudnute seade. Malli valik on kasulik, 
kui soovid sisestada mitu vaatlust samas 
kohas. Muuta tuleks ainult taksoni/liigi välja 
sisu.)
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Leguluses salvestatud (kuid mitte veel PlutoF-i 
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Üldised seaded - mallid
Leguluses salvestatud (kuid mitte veel PlutoF-i 
saadetud) vaatlust on võimalus malliks 
märkida. 
Märgi vaatlus malliks. 
Mall loodud. 
Alusta uue vaatluse loomist mallist. 



Üldised seaded - õigused
Valik võimaldab kirjetele määrata eriõiguseid 
(privaatne, grupile nähtav jt.). 

(*Edasijõudnute seade. Eeldab, et 
keerulisemad õigused on eelnevalt PlutoF-is 
seadistatud.)



Üldised seaded - projekti valik
“Luba projekti valimist” teeb vaatluse 
sisestusvormis nähtavaks ka projekti valiku välja. 

(Oluline valik, kui andmeid kogutakse eelnevalt 
plaanitud ühise projekti raames. Nt 
Loodusvaatluste maraton või UNESCO BSP 
projektid.)



Üldised seaded - vaikimisi projekt
“Vaikimisi projekti” tuleks kasutada, kui on 
eelnevalt teada, et sisestate kõik kirjed kindla 
projekti alla. Selle välja kaudu on leitavad 
eelnevalt PlutoF-is loodud projektid.  

(Valik tõstab kasutajamugavust - väldib projekti 
välja täitmist igal sisestusel. 
Andmeid saab lisada ainult kasutaja enda projekti 
külge või projektide külge, mis lubavad sidumist.)
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Üldised seaded - vaikimisi projekt
“Vaikimisi projekti” tuleks kasutada, kui on 
eelnevalt teada, et sisestate kõik kirjed kindla 
projekti alla. Selle välja kaudu on leitavad 
eelnevalt PlutoF-is loodud projektid.  
Vaikimisi projekt määratud. 
Projekti väli on vaatluse sisestusvormis 
automaatselt täidetud. 



Üldised seaded - vaatlejate valik
“Luba vaatlejate/kogujate valikut” võimaldab 
loodusvaatluse sisestamisel märkida 
vaatlejateks mitu isikut. 

(Vaikimisi märgitakse loodusvaatluse vaatlejaks 
kasutaja/PlutoF paltvormi konto omanik. St. 
antud välja igal sisestusel täitma ei pea. Kui 
soovitakse mitu vaatlejat sisestada siis tuleks 
valik sisse lülitada.)



Üldised seaded - vaatlejate valik
“Luba vaatlejate/kogujate valikut” võimaldab 
loodusvaatluse sisestamisel märkida 
vaatlejateks mitu isikut. 
Nt. kolm vaikimisi vaatlejat lisatud. 

(Lisada saab ainult isikuid, kes on eelnevalt 
PlutoF-i sisestatud.)



Üldised seaded - vaatlejate valik
“Luba vaatlejate/kogujate valikut” võimaldab 
loodusvaatluse sisestamisel märkida 
vaatlejateks mitu isikut. 
Nt. kolm vaikimisi vaatlejat lisatud. 
Vaatlejate väli  on vaatluse sisestusvormis 
automaatselt täidetud. 

(“x” - ikooni kaudu saab vaatlejat eemaldada.)



Üldised seaded - taksonoomia
“Luba tavanimetuste sisestust” valik lubab 
vaatluse sisestamisel taksoneid/liike valida ka 
tavanimetuse alusel. 

(NB! Mitte kõikidel liikidel ei ole tavanimetus 
alati andmebaasistatud. Sellisel juhul tuleks 
kasutada teaduslikku nime.)



Üldised seaded - taksonoomia
“Luba tavanimetuste sisestust” valik lubab 
vaatluse sisestamisel taksoneid/liike valida ka 
tavanimetuse alusel. 
Loodusvaatluse sisestamisel taksoni/liigi 
valimine tavanimetuse järgi. 



Üldised seaded - taksonoomia
“Ainult kohalikud liigid” valik lubab piirata 
taksonite nimekirja. Nt. valik “Eesti” piirab 
nimekirja selliselt, et näidatakse ainult Eestist 
leitud liike. 

(Valik tõstab kasutajamugavust - eemaldab 
nimekirjast ebatõenäolised valikud.)



Üldised seaded - taksonoomia
“Piira taksoni valik tasemeni” võimaldab 
sisestusvormi taksoni valiku nimekirja piirata 
või laiendada - vastavalt taksoni klassile. 

(Nt. hetkel valik piirab sisestuse ainult liigi 
tasemeni.)
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perekonna, sugukonna kui ka seltse taset. 



Üldised seaded - taksonoomia
“Piira taksoni valik tasemeni” võimaldab 
sisestusvormi taksoni valiku nimekirja piirata 
või laiendada - vastavalt taksoni klassile. 
Nt. nüüd lubab valik sisestada nii liigi, 
perekonna, sugukonna kui ka seltse taset. 
Nt. loodusvaatluse sisestamisel taksoni valik 
lubab valida ka teisi taksoni tasemeid. 



Üldised seaded - vormid
“Vormid” nimekiri võimaldab lisada või 
eemaldada valikuid sisestusvormist. 

(Nt. hetkel on sisestusvormis lubatud ainult 
UNESCO BSP vormid: Kevadine veelindude 
loendus, Fenoloogilised vaatlused, Jõevaatlused.)



Üldised seaded - vormid
“Vormid” nimekiri võimaldab lisada või 
eemaldada valikuid sisestusvormist. 
Nt. hetkel on loodusvaatluse sisestamisel 
valida kolme vormi vahel. Aktiveeritud on 
Kevadine veelindude loendusvorm. 
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Ava vaade “Minu andmed”. 
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Vaatluse sisestamine
Ava vaade “Minu andmed”. 
Vajuta nupul “Lisa vaatlus”. 
Sisestust alustades küsib telefon luba GPS 
info kasutamiseks - palun lubage. 

(Legulust saab edukalt kasutada ka ilma GPS-
ita. Seda võimalust tutvustame hiljem.)



Vaatluse sisestamine
Ava vaade “Minu andmed”. 
Vajuta nupul “Lisa vaatlus”. 
Sisestust alustades küsib telefon luba GPS 
info kasutamiseks - palun lubage. 
Automaatselt on täidetud: asukoht, algusaeg 
ja projekt. 

(Automaatselt täidetud välju saab muuta ja 
täpsustada.)



Vaatluse sisestamine - lisa pilt
Vaatlusele võib lisada foto, heli või video. 

(Multimedia faile kasutatakse peamiselt liigi 
määramiseks või haruldase leiu paremaks 
dokumenteerimiseks.)



Vaatluse sisestamine - lisa pilt
Vaatlusele võib lisada foto, heli või video. 
Nt. vali foto telefoni fotogaleriist.



Vaatluse sisestamine - lisa pilt
Vaatlusele võib lisada foto, heli või video. 
Foto pilt telefoni fotogaleriist. 
Seo foto vaatlusega. 



Vaatluse sisestamine - lisa pilt
Vaatlusele võib lisada foto, heli või video. 
Vali foto telefoni fotogaleriist. 
Seo foto vaatlusega. 
Foto küljest asukoha ja algusaja küsimine. 
Foto eemaldamine. 

(Foto küljest asukoha ja algusja küsimine töötab 
ainult siis, kui telefoni kaameral oli foto tegemise 
ajal sellele infole ligipääs. St. GPS sees.)
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Asukoha info täidetakse automaatselt, kui 
GPS on sisse lülitatud. 
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Vaatluse sisestamine - asukoht
Asukoha info täidetakse automaatselt, kui 
GPS on sisse lülitatud. 
Ebatäpsest asukohtast annab aimu punane 
värv. 
Ebatäpse asukoha puhul saab kasutaja 
asukoha päringu uuesti teha. 

 
(Ilma GPS signaalita või kehva signaali korral 
saab asukoha sisestada ka käsitsi.)



Vaatluse sisestamine - asukoht käsitsi

Sisene asukoha otsingu vaatesse. 

(Asukoha käsitsi sisestamine tähendab - 
asukohta otsingut nime järgi, asukoha valimine 
kaardilt või eelnevalt kasutatud asukoha 
valimist.)



Vaatluse sisestamine - asukoht käsitsi

Otsi asukoha nime või aadressi järgi. 

(Asukohta saab ka kaardi pealt välja otsida 
ning valida. 
5 viimati sisestatud asukohta on uuesti 
valitavad.)



Vaatluse sisestamine - asukoht käsitsi

Otsi asukoha nime või aadressi järgi. 
Sisesta aadress. 



Vaatluse sisestamine - asukoht käsitsi

Otsi asukoha nime või aadressi järgi. 
Sisesta aadress. 
Vajut otsingu ikoonil/nupul. 



Vaatluse sisestamine - asukoht käsitsi

Otsi asukoha nime või aadressi järgi. 
Sisesta aadress. 
Vajut otsingu ikoonil/nupul. 
Kinnita asukoha valik ja liigu tagasi vaatluse 
juurde. 



Vaatluse sisestamine - aeg
“Algusaeg” info täidetakse automaatselt.



Vaatluse sisestamine - aeg
“Algusaeg” info täidetakse automaatselt. 
Vajutades välja sisule saab “algusaeg” 
väärtust  muuta.



Vaatluse sisestamine - projekt
Projekti valik koondab andmed üheks 
hallatavaks andmekoguks. 
Nt. “UNESCO Baltic Sea Project” valik 
võimaldab hiljem kõiki selle projekti sisestusi 
koos vaadat, hallata ja analüüsida. 

(*Projekti välja tühjaks jätmine ei sega 
loodusvaatluse sisestamist.)



Vaatluse sisestamine - vorm
Vormi valik määrab millised liigirühma 
spetsiiflised väljad on vaja veel täita. 

(NB! Kui vaatluse sisestusvormis ei leidu sobivat 
vormi - nt. hetkel on ainult 3 valikut. Siis saab 
rakenduse Seadetest vorme juurde lisada.)



Vaatluse sisestamine - vorm
Valitud on vorm “BSP fenoloogilised vaatlused”. 
Tegemist on lihtsa vormiga, kus on ainult üks 
kohustuslik (punane) väli. Üljeäänud väljade täitmine 
on valikuline. Mida rohkem välju täidetud on seda 
kvaliteetsem on vaatluskirje. 

(NB! Kui välja nimi ei selgita piisavalt, millist infot 
soovitakse siis tasub vajutada väljale. Selle peale 
avanevad võimalikud valikud.)



Vaatluse sisestamine - takson
Taksoni/liigi nime otsimine ja valik. 

(*Vormi valikust oleneb, milliseid taksoneid on 
antud vormiga lubatud sisestada. Taksonite 
piirangu valiku on tehtud vormi autori/
moderaatori poolt PlutoF töölaual. Antud 
piiranguid on võimalik hiljem muuta ja 
täiendada.)



Vaatluse salvestamine
Salvesta vaatlus. 

(*Salvestamine EI tähenda, et vaatlus PlutoF 
töölauale on saadetud. Üles laadimine tuleb 
eraldi sooritada.)



Vaatluse salvestamine
Salvesta vaatlus. 
Kõik salvestatud vaatlused lisatakse “Minu 
andmed” sektsiooni. 

(*Kui “Minu andmed” all on vaatlus olemas siis 
tähendab see, et vaatlust ei ole veel PlutoF 
töölauale saadetud.)



Vaatluse PlutoF-i saatmine
Lae vaatlus üles PlutoF töölauale. 

(*Loodusvaatlus on edukalt ära saadetud kui 
“Minu andmed” vaates seda enam näha ei ole.)



Vaatluse kustutamine
Kustuta salvestatud vaatlus. 



Vaatluse muutmine
Ava vaatlus muutmiseks. 

(*Leguluses saab vaatlust muuta ainult enne 
PlutoF-i saatmist. Hiljem saab vaatlust muuta ja 
täiendada PlutoF töölaual.) 



Telefoni seadistamine - GPS
“Asukoha” info puudumine ja keerlev ikoon vihjab, et telefoni 
GPS ei ole sisse lülitatud. 

Leguluse mugavaks kasutamiseks tuleks sisse lülitada GPS. 
Seade asub: 
iPhone = Settings > Privacy > Location Services.  
Android = Settings > Location 


