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OptimeEvent
• Suorituskykyyn on tehty runsaasti parannuksia.

Event on saatu nopeammaksi mm. seuraavilla
käyttäjille näkyvillä muutoksilla:

• Oodi-tietojen sarakkeet on oletuksena poistettu Editorin
Events-listalta. Voit saada ne näkyviin
pikanäppäimillä ALT + O tai valitsemalla Editor-
näkymässä vasemmasta yläreunasta Editor > Quick
Options > Show Oodi columns in lists (ks. kuva).
Sarakkeet kannattaa pitää piilotettuina ja valita näkyviin
vain tarvittaessa, esim. kun haluat tarkastaa eventiesi
Oodi-tiedot.

• Eventin ja modulen hinnoista ei enää ole saraketta
Editorin Events- ja Modules-listoilla. Hintatieto näkyy
valittaessa ko. eventin tai modulen Other Fields-
välilehden Editor- tai Timetable-näkymässä (kuva
Editorin Events-näkymästä).



• Module
• Kun modulen luo Oodista, on se luonnin jälkeen nyt automaattisesti valittuna

Editorin Modules-listalla.
• Event

• Event Type ei enää päivity virheellisesti muille modulen eventeille, mikäli
niillä ei ole Oodi-tasoa.

• Ehdot
• Ehdoille annetut nimet näkyvät nyt myös varoituksissa (ks.

vasemmanpuoleinen kuva alla). Omille ehdoille voi antaa nimen valitsemalla
Constraint List -välilehdeltä ylintä riviä Event Constraints, valitsemalla ehdon
jonka haluaa nimetä ja tuplaklikkaamalla sitä sarakkeesta Constraint (ks.
oikeanpuoleinen kuva alla). Ehdon nimi päivittyy, kun nimen syöttämisen
jälkeen klikkaa Enter-näppäintä. Suosittelemme ehtojen nimeämistä, sillä se
auttaa varoitusten tulkinnassa ja ehtojen selaamisessa.



• Tilat
• Usealle eventille voi nyt lisätä tilan

samanaikaisesti.
• Tilojen viikot pysyvät nyt samoina kuin eventin

viikot. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli eventin
viikkoja muutetaan, muuttuvat varatun tilan
viikot samalla, mikäli tilavaraukselle ei ole
syötetty erikseen muita viikkoja. Ohje
tilavarauksen viikkojen muuttamiseen on
vieressä.

• Suodattimet
• Aiemmin valittuna ollut suodatin pysyy näkyvissä

kun näkymän avaa uudelleen ja nyt suodatin
myös suodattaa näkymän oikein.

• Lisäksi useita muita korjauksia erityisesti
ehtoihin ja automaattisijoitteluun liittyen.

Valitse ensin event, jonka tilavarausta haluat muuttaa.
Klikkaa Rooms-välilehdellä kolmen pisteen painiketta, jolloin Select
Rooms -ikkuna aukeaa.



OptimePortal
• Tilavarauspyyntölomake

• Lomake voidaan nyt ottaa tuotantokäyttöön. Tiedotamme, kun tarvittavat
toimenpiteet on tehty ja varauspyyntölomake näkyy teillä. Mikäli teillä on
tarve varata Viikin, Kumpulan ja Siltavuorenpenkereen opetustiloja muuhun
kuin varsinaiseen opetuskäyttöön, tehdään se jatkossa täyttämällä
varauspyyntölomake Portalissa. Tilakeskus käsittelee varauspyynnöt sitten,
kun varsinainen opetus on sijoiteltu. Tilakeskus tulee tiedottamaan asiasta
Flammassa ja ulkoisilla sivuillaan.
http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/index.htm

• Osoite
• Lukuvuoden 2016-2017 Portalia voi nyt käyttää myös osoitteen

optime.helsinki.fi kautta.



• Mobiiliversio
• Mobiiliversioon on tehty useita parannuksia, joiden myötä sitä voi

alkaa käyttää. Mobiiliversiolla voi käyttää Portalin kalenteri-
toiminnallisuuksia. Versioon pääsee viereisessä kuvassa näkyvää
kautta. Mikäli Portalia käyttää mobiililaitteilla, tulee niissä käyttää
VPN-yhteyttä yliopiston verkkoon.
http://www.helsinki.fi/helpdesk/ohjeet/tietoliikenne_ja_etakaytto/yhteydet_yliopiston_ulkopuolelta/

• Opettajatietolomakkeen module-kohtaiset kysymykset
• Nyt on mahdollisuus valita, haluaako kysyä kysymystä

tarvittavasta/toivottavasta tilasta vai ainoastaan module-kohtaisen
avokysymyksen.

• Nyt on mahdollisuus valita avokysymys aiemmin kysyttyjen
kysymyksien joukosta.


