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Tulosseuranta Finslottiin 

1. Yhteys Pyryyn sähköpostilla ->pyry.niemela(at)snooze(dot)fi. Sisällytä viestiin seuraavat: 

a. Hakemiston nimi mikä halutaan kerholle eli finslot.net/tulokset/TÄMÄ 

2. Saat Pyryltä vastausviestin missä kerrotaan tarvittavat tiedot jotka lapmaster vaatii. 

3. Lapmaster auki -> Race Setup -> WEB Access 

4. Täytä ftp:n kirjautumistiedot saamasi sähköpostin mukaan. 

5. Täytä muut asetukset allaolevan kuvan mukaisesti. 

 

 
6. Sitten kun asetukset ovat valmiit, painetaan sinistä taikurinhattua eli avataan Setup Wizard. 

7. Avautuu ponnahdusikkuna jossa kysytään halutaanko jo syötetyt asetukset säilyttää, klikataan YES 

8. Seuraavaksi avautuu paint. Tähän voi tuherrella jos haluaa, mutta bannerin voi laittaa myös myöhemminkin 

kirjautumalla ftp:lle. Siihen erikseen ohjeet alla. Alkuperäisen kuvan koko on 700x130 pikseliä, ehdoton 

vaade tämä ei ole, mutta hirveästi suuntaan tai toiseen ei kannata mennä. 

9. Suljetaan paint ruksista ja tallennetaan jos teit muutoksia kuvaan. 

10. Jos ruksasit ustreamin niin seuraava herja koskee sitä, painetaan herjasta OK ja notepad aukeaa. 
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11. Embed-koodi ustreamista 

a. Viedään hiiri oman avatarin vieressä olevan nuolen päälle ja valitaan Channel settings 

b. Valitaan oma kanava vasemmasta navigaatiosta 

c. Valitaan ilmestyvästä alavalikosta ”Embed” 

d. Sivu tarjoaa kolmea vaihtoehtoa, valitaan ensin ”Player” 

e. Valitaan kuvakooksi esim 480x270 

f. Lisää player embed-koodi kuvan mukaiseen paikkaan. 

g. Jos haluat myös ustreamin chatin sivuille niin mene takaisin valintaan ja valitse ”Social”, muuta 

chatin resoluution leveys 400:ksi (vasen ruutu) 

h. Kopioi koodi leikepöydälle ja liitä kuvanmukaiseen paikkaan. 

 

12. Suljetaan ikkuna ruksista. Herja kysyy tallennetaanko ja näin tehdään. 

13. LapMaster ilmoittaa saiko se yhteyden palvelimelle. Siirry finslot.net/tulokset/kerho
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Kuvan vaihtaminen FTP-palvelimelle jälkikäteen 

 

1. Lataa asiakasohjelma jos et jo omista, esim filezilla tai WinSCP 

2. Käytä sähköpostiin saamiasi tietoja kirjautuaksesi palvelimelle. 

3. Kaikilla asiakasohjelmilla yhteyden salaus ei välttämättä toimi. Yritä ensin salaus päällä ja jos ei onnistu niin 

ota se pois päältä. 

4. Tekemäsi kuva on oltava .png formaatissa ja sen koko on oltava noin 700x130 pikseliä 

5. Kuva on nimettävä ”YourLogo” ilman sitaatteja. 

6. Korvaa jo olemassa oleva tiedosto omallasi. 

7. Katso sivuilta onnistuiko päivitys. Jos kuva ei ole vaihtunut niin päivitä sivu ”hard refreshillä” eli painamalla 

CTRL+F5 

 


