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Tilavaraus
• Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö

(ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä
työvaiheessa (Viimeistele pyyntö):
Oletuksena on se yksikkö, johon varausta
tekevä henkilö itse kuuluu.

• Tilavarauksen toiminnallisuuksia on parannettu.
• Laskutusta on parannettu.
Tekstit
• Suomenkielisiä käännöksiä on muutettu useassa kohtaa.
• Englanninkielisiä tekstejä on muutettu vastaamaan paremmin suomenkielisiä

tekstejä.
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Kalenteri
• Mobiiliversioon on tehty useita korjauksia ja sitä voi käyttää kalenterin selaamiseen.
• Opintojakson kalenterin haussa voi nyt käyttää Oodi-tunnistetta:

Opettajan kyselylomakkeen siirtäminen toiselle lukujärjestyssuunnittelijalle
• Luodun lomakkeen voi nyt siirtää käsiteltäväksi toiselle lukujärjestyssuunnittelijalle.
• Toimintoa kannattaa käyttää, mikäli lomakkeen luomisen jälkeen ei enää toimikaan

lukujärjestyssuunnittelijana ja tehtävä on siirretty toiselle henkilölle.
• Huomioithan, että siirrettyäsi lomakkeen et enää itse pääse käsittelemään sitä.
• Siirtäminen tehdään valitsemalla lomake, klikkaamalla

Reassign-painiketta ja syöttämällä sen henkilön nimen,
jolle lomake siirretään:



Omat sarakelistat
• Editorin listojen sarakkeisiin on tehty neljä eri listaa, joihin voi tallentaa haluamansa

sarakejärjestyksen ja valita, mitkä sarakkeet ovat näkyvissä. 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.

• Valitettavasti ohjelmistoversiossa on virhe eikä hakutoiminto (List search, Value-kenttä) toimi
kuin 1-listassa. Virhe korjataan seuraavaan versioon.
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Oodi-sarakkeiden piilottaminen
• Aiemmassa versiossa Hide Oodi columns -valinta poisti Oodi-tietojen sarakkeet näkyvistä

kokonaan ja asetettu sarakejärjestys palautui oletukseen. Nyt valinta ainoastaan piilottaa
sarakkeiden tiedot:

• Hide Oodi columns kannattaa olla valittuna aina silloin kun ei tarkasta Oodi-tietoja, sillä
Optime toimii tällöin hieman nopeammin. Valinta tehdään täällä:



Opettajan lisääminen modulelle
• Modulelle voi nyt lisätä opettajan.
• Toimintoa kannattaa käyttää, mikäli modulella ei ole eventejä, joilla on tasona

Pääopetustapahtuma ja on tarve saada Oodin Pääopetustapahtumalle
vastuuopettaja.

• Toiminto on lisätty Kurssisivuja varten, sillä mikäli Oodin Pääopetustapahtumalla
ei ole opettajaa, ei kukaan opettaja pääse muokkaamaan sen Kurssisivua.

• Huomioithan, että mikäli lisäät opettajan modulelle sen jälkeen kun olet jo
siirtänyt sen eventit Oodiin, tulee Oodi-siirto tehdä uudelleen.

• Opettajan lisääminen modulelle tehdään uudella
Staff-välilehdellä. Usean opettajan lisäys ja lisätyn
opettajan poistaminen on tällä hetkellä hieman
hankalaa (ks. käyttöohjeet), mutta tähän tulee
parannus seuraavassa versiossa.



Target Sizen muuttaminen
• Editor-näkymässä ollut Room Allocation Editor on poistettu

meiltä käytöstä. Kyseinen toiminto löytyi kohdasta Event >
Allocate > Rooms:

• Toimintoa on käytetty niissä tilanteissa kun eventille on lisätty
huone ja sen Target Size muuttuu.

• Nyt uusi Target Size lisätään Target Size -kentän lisäksi samassa
ikkunassa jossa muutetaan huonevarauksen viikkoja. Ikkuna
aukeaa kun klikkaa Room-välilehden oikeassa reunassa olevaa
kolmen pisteen painiketta, valitsee varatun huoneen ja klikkaa
Edit Selection. Uusi Target Size lisätään kohtaan Alloc Size:

Sekalaista
• Groupin lisääminen eventille ja Coursen lisääminen modulelle

onnistuu nyt myös ilman käyttöoikeuksia ko. eventille tai
modulelle.

• Week range -kenttä on muutettu leveämmäksi, joten nyt suurin
osa pidemmistäkin viikkosarjoista näkyvät kentässä:



Korjattuja virheitä
• Event Resource Finder -työkalun virheet on korjattu ja sitä voi

nyt käyttää tilanteissa, kun yhtä tilaa ei löydy koko eventille.
Event Resource Finder löytyy Editorissa ja Timetablessa
kohdasta Tools:

• Suodattimien listalla näkyvät nyt aina vain ne suodattimet, jotka ovat kulloisessakin
näkymässä käytössä (esim. Events-näkymässä näkyvät ainoastaan event-
suodattimet).

• Käytettäessä automaattisijoittelua Optimessa ei ole enää koskaan automaattisesti
valittuna ”All events”.

Muuta
• Suorituskykyparannuksia on tehty.
• Lisäksi on tehty useita pieniä korjauksia.


