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Tekstit
• Suomen- ja englanninkielisiä käännöksiä on parannettu.
• Ruotsinkielinen versio on otettu käyttöön.

Opettajien kyselylomake
• Lomake luo nyt oikein -100% ehdon kun opettaja on ilmoittanut esteellisiä

opetustiloja.

Tilavaraus
• Tilavarauksen toiminnallisuuksia on parannettu.
• Laskutusta on parannettu.

OptimePortal



Kalenterisiirto
• Siirretyssä kalenterissa ei enää näy modulen ja opettajan nimen kohdalla koodia.

Ennen:

Nyt:



Ehdot
• Ehtoa poistettaessa tulee varoitus ja ehto

poistuu vain, mikäli varoitukseen vastaa OK.
Mikäli ehto on nimetty, näkyy nimi
varoituksessa, mutta mikäli ehtoa ei ole
nimetty, näkyy varoituksessa teksti
”constraint not named” (kuvassa poistetaan
kaksi ehtoa, joista ensimmäinen on nimetty
ja toinen ei).

• Mikäli eventille on asetettu opettaja ja/tai tila ehdoksi ja sen aikatauluttaa Timetable-
näkymässä raahaamalla, lisää Optime opettajan ja/tai tilan jälleen automaattisesti.

OptimeEvent



Ehdot jatkuu
• Optimen varoittaessa siitä, että eventin joku tieto on vastoin sille

asetettuja ehtoja, näkyy varoituksessa nyt kaikki kyseessä olevat ehdot
ja nimettyjen ehtojen nimet:

• Kun eventin kopioi ja vastaa kysymykseen Would you like to copy
Event Constraints to the Clipboard? Yes, kopioituvat nyt kaikki ehdot.
Kopiointi toimii nyt myös klikkaamalla Copy Item ja Paste Item -
kuvakkeita Editor-näkymän yläreunassa:



Oodi-kentät ja eventin kielet

• Oodin kokoavia tasoja on lisätty ja niitä löytyy nyt 10:

• Eventille lisättävien kielien määrää on nostettu. Optimeen on lisätty
kaikki Kielikeskuksen ja humanistisen tiedekunnan tarvitsemat kielet
samalla tavoin kuin ne löytyvät Oodista. Listalla on ensin suomi, ruotsi
ja englanti ja sen jälkeen muut kielet aakkosjärjestyksessä:

• Eventin Oodi-tason muuttaminen ei enää vaihda eventin kieltä
suomeksi, vaan aiemmin asetettu kieli säilyy.

• Usean samantasoisen eventin kielitietojen muuttaminen kerralla
toimii nyt oikein.



Sarakelistat ja haku
• Editorin listojen sarakkeiden neljällä listalla toimii nyt myös hakutoiminto

(List Seach, Value-kenttä). Listat löytyvät kohdasta List Column Preset:

• Olemme tehneet Events-listalle valmiiksi neljä listaa:
1. Kaikki yleisesti tarvittavat sarakkeet
2. Lyhyt lista yleisimmin tarvittavista sarakkeista
3. Automaattisijoittelua ennen ja sen jälkeen käytettävä lista
4. Oodi-kenttien tarkastuksissa käytettävä lista

• Voit halutessasi muokata Editorin Events-, Modules- ja Staff-listojen (jne.)
listoja oman tarpeesi mukaan.



Sekalaista
• Event Resource Finder ja Other Free Rooms at Timeslot näyttävät nyt myös tiedot

siitä, mikäli rakennus, jossa tila sijaitsee, on suljettu nyt käytössä olevalla tavalla.
• Optime muistaa nyt Editorin listan sarakkeen sorttauksen myös vaihdettaessa

näkymää, tallennettaessa eventin tietoja ja kirjauduttaessa ulos ja takaisin sisään.
• Optime kaatui aiemmin välillä automaattisijoittelua ajettaessa. Ongelma on nyt

korjattu.
• Raportteja on parannettu mm. lisäämällä lisää parametreja (esim. viikko- ja

päivämäärärajauksia) useisiin raportteihin. Misc Event (Resources) ja Helsinki
Custom -raportteihin on lisäksi lisätty uusia sarakkeita.

Muuta
• Useita muita parannuksia, jotka eivät näy suoraan käyttäjille.


