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WinOodin käyttö VDI-ympäristössä

WinOodia käytetään VDI-ympäristössä joko yliopiston koneelta tai www-selaimen kautta (Esim. Firefox).
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Käyttö yliopiston koneella

Yliopiston koneille VDI-yhteyden mahdollisuus tulee vakiona. Valitse ensin Start-valikosta VMware Horizon
Client. Avautuvasta ikkunasta valitse vdi.helsinki.fi.
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Valitse sitten avautuvista yhteysmahdollisuuksista eli pooleista joko HY-Oodi tai HY-Oodi-iso (Huom! Hy-
Oodi-Iso poistuu valikosta kevään 2017 aikana. Ensimmäisellä käyttökerralla klikkaa valitsemaasi poolia
hiiren oikealla näppäimellä ja valitse Display-asetukseksi Window-Large. Tällöin virtuaalityöpöydän koko on
Oodin käytettävyyden kannalta optimaalinen. Create Shortcut- valinnalla (sama valikko) voit luoda Vdi-
Oodille pikakuvakkeen koneesi työpöydälle. Kun avaat Oodin pikakuvakkeen kautta, sinulta kysytään HY:n
käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttö selaimen kautta

WinOodi löytyy osoitteesta: https://vdi.helsinki.fi/

· VMware Horizon HTML Access, klikattuasi kuvaketta kirjaudu yliopiston käyttäjätunnuksella.

· Valitse Oodi
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· Asetukset, kuten tekstin kopioiminen selaimen VDI:hin löytyy avautuvan Oodi-ikkunan vasemmasta
reunasta

Omalta työasemalta kopioidun tekstin voi tuoda ko. ikkunaan ja sieltä edelleen WinOodiin. Oman koneen C-
levyasema ei näy selaimelle. Jos haluat siirtää tai käsitellä tiedostoja omalla työasemallasi selainyhteyden
jälkeenkin, ne kannattaa tallentaa Z- tai P-levyille.

VMware-käyttöohjeita löytyy osoitteesta http://www.helsinki.fi/helpdesk/3114

VDIn käyttöasetusten muokkaaminen

Maaliskuussa 2017 VDI-ympäristöön tuotiin uusi ominaisuus jonka myötä osa käyttäjien asetuksista
tallentuu palvelimelle ja asetukset pysyvät vaikka vdi-koneelta kirjautuu ulos välillä. Näitä automaattisesti
tallentuvia asetuksia on mm. hiiren 'kätisyys'(vasen/oikea), fontin koko, käyttöjärjestelmän kieli ja selainten
kirjanmerkit.
Ohjeet asetusten tekemiseen löytyy helpdeskin sivulta
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3114  -> " Asetusten mukauttaminen".

Tyypillisimmät ongelmatilanteet: mistä apua?

Oodipoolit eivät näy VDI-ympäristössä (en pysty avaamaan virtuaalityöpöytää)

Jos Oodin poolit Oodi-HY ja Oodi-ISO (kuvat alla) eivät näy VDI-ikkunassa niin että työpöydän pääsisi
avaamaan, ongelma on käyttäjän heroroolituksissa. Tällaisessa tapauksessa pitää ottaa yhteyttä
Helpdeskiin.
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Pääsen virtuaalityöpöydälle, mutta Start-valikosta ei löydy Oodia

Jos Oodiohjelma ei näy virtuaalityöpöydän start-valikossa, niin kyseessä on tilapäinen häiriö. Ensimmäiseksi
kannattaa yrittää kirjautua virtuaalikoneesta ulos. Virtuaalityöpöydän oman start-valikon kautta valitaan
log off. EI siis ylänurkan ruksista, se ei korjaa mitään. Myöskään koko horizon clientin sulkeminen ei auta.
Myöskään oman koneen start-valikosta logautuminen ei auta, eikä oman koneen uudelleenkäynnistäminen.

VmWare-ohjelma ei löydy koneelta, jota käytän

Tässä tapauksessa ongelma on koneen asetuksissa, ota yhteys Helpdeskiin.

VDI-työpöytä on ehtinyt mennä lukkoon

Jos Vdi-työpöytä menee lukkoon (menee tunnin jälkeen, jos työpöydällä ei tee mitään) älä paina
Ctrl+Alt+Delete, vaikka ruutu niin pyytää. Sen sijaan paina ruudun ylälaidan nappia: Send Ctrl+Alt+Delete.
Tällöin näyttö ottaa uudelleen yhteyden Vdi-koneeseen. (Näppäinyhdistelmän käyttäminen kirjaa
virtuaalityöpöydän käyttäjän omalle koneelle.)

Omat tulostimet eivät näy ja copypaste ei toimi

Selaimen kautta käytettäessä Oodin copypaste ei toimi ja omat tulostimet eivät tule näkyviin. Oodin
raportit pitää ensin tallentaa oman koneen työpöydälle (ei virtuaalityöpöydälle), sitten ne voi tulostaa
oman koneen työpöydän kautta.
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Miten saan hiirelle vasenkätisen asetukset virtuaalityöpöydällä?

VDI:ssä saa hiirelle vasemman käden asetukset, kun luo OodiLog-kansioon tyhjän tekstitiedoston jolle antaa
niemn vasen.txt.

Computeràoman kasitunnuksen kansioàOodiLog


