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Suorituskykyparannukset
• Muiden käyttäjien tekemät muutokset eivät hidasta Optimen käyttöä yhtä

paljon kuin ennen.
• Event_Room ja Event_Staff ehdot eivät hidasta Optimen käyttöä yhtä paljon

kuin ennen.
• Editor-näkymän Modules-listan avautuminen ei ole yhtä hidasta kuin ennen.
• Huomioitavaa:

• Refresh-painikkeen käyttö on edelleen tarpeen, jotta ehdot päivittyvät täysin.
• Automaattisijoittelu on tehtyjen suorituskykyparannusten takia hieman aiempaa

hitaampi.
• Käyttöä häiritsevää hitautta esiintyy todennäköisesti edelleen joissain kohdin. Jotta

mahdollisia vielä olemassa olevia ongelmia päästään korjaamaan, onkin erittäin tärkeää,
että laitat Optime-tukeen viestiä, mikäli Optime on todella hidas. Kerrothan viestissäsi,
mitä olit tekemässä ja mihin aikaan ongelma esiintyi. Mikäli Optimen näkymä hyytyy
täysin, otathan lisäksi koko näkymästäsi kuvan esim. Snipping Tool -ohjelmalla ja
lähetäthän sen meille.



• Oodi-siirto toimii Timetable-näkymässä
nyt myös klikattaessa eventiä hiiren
oikealla ja valittaessa Transfer to Oodi.
Tämä toimii sekä kalenteri-ikkunassa
että oikeassa pikkuikkunassa (kuten
kuvassa).

• Timetable-näkymän Tooltip näyttää nyt
eventin oikeat päivämäärät.

• Tooltipin saa halutessaan päälle
klikkaamalla Timetable-näkymän
yläreunassa olevaa hammasrattaan kuvaa,
valitsemalla aukeavasta ikkunasta Context
Options -välilehden ja klikkaamalla kohdan
Show Tool Tip aktiiviseksi.

Timetable-näkymään liittyvät parannukset



• Kun eventin Event_Room ehto poistetaan, päivittyy Timetable-näkymän tieto
vapaina olevista tiloista nyt heti (Other Free Rooms at Event Timeslot).

• Resource Finder -työkalun Weeks Used ja Weeks Available -sarakkeet toimivat
nyt asianmukaisesti.

• On kuitenkin huomioitava, että Resource Finderin toiminnassa on valitettavasti
edelleen ajoittaista epävarmuutta.



Raportteihin tehdyt parannukset
• Oodi-kenttien tiedot näkyvät nyt Helsinki Custom -raportilla kun Show Oodi Data in

Columns on päällä. Tämä mahdollistaa esim. opetuskieleen liittyvän raportoinnin.

• Oodi-kentät saa näkyviin valitsemalla yläreunasta Reporting > Quick Options > Show/Hide Oodi
Data in Columns.

• Eventien kestot (Duration, Total Duration) eivät enää näy raporteilla
tunteina/minuutteina, vaan pelkkinä tunteina. Täten useiden eventien (esim.
koulutusohjelman kaikkien eventien) yhteenlaskettu tuntimäärä on helpompi
laskea yhteen Excelissä.



Sekalaisia parannuksia
• Korjattu virhe, jossa tilavarausten tekeminen oli estetty käytettäessä Optimea

aikaisin aamulla ja myöhään illalla.
• Timeslot- ja Duration-kenttiä voi nyt muokata Event Add -ikkunassa lisättäessä

uutta eventiä modulen kautta (kyseinen ongelma korjaantui itse asiassa jo
marraskuussa).

• Coursen voi nyt liittää modulelle Editor-
näkymän Modules-listalla siten, että
samalla voi lisätä sille Level- ja
Preference% -arvot (esim. 1 ja 100).
Täten ei ole enää tarpeen siirtyä
Courses-näkymään uuden modulen
luomisen jälkeen.



• Väärän modulen liittyminen itsestään eventiin ja eventin tietojen siirtyminen
Oodiin ko. modulen opetustapahtumalle pitäisi olla nyt estetty.

• Tiettyjä tilanteita, joissa tilaan on voinut tulla tuplavaraus, on korjattu.
• Inaktivoidutkin ehdot näkyvät nyt taas eventin ehdoissa, joten inaktivointia voi

käyttää itsenäisesti silloin, kun ei halua poistaa ehtoa, mutta haluaa esimerkiksi
kokeilla eventin sijoitusmahdollisuuksia ilman sitä. Inaktivointi ei vaikuta Optimen
suorituskykyyn.



Huomioitavaa
• Eventin Other Fields -välilehdeltä löytyy kolme uutta tekstikenttää Room Notes, Staff

Notes ja Other Notes. Kentät on lisätty meidän tulevia tarpeitamme varten, mutta niitä ei
saa vielä käyttää.

• Automaattisijoittelun toiminnassa esiintyy ajoittain ongelma, jossa eventejä jää
sijoittumatta siitä huolimatta, että niille olisi tarjolla sopiva aika ja/tai tila. Kannattaa siis
tarkistaa tilanne vielä esim. Timetable-näkymästä, jos näyttää siltä, että jokin event ei
sijoitu ja/tai löydä tilaa. Ongelma oli jo edellisessä versiossa.

• Mikäli eventin departmentia muuttaa Edit Details -välilehdellä, muuttuvat kaikkien
samaan moduleen kuuluvien eventien departmentit samalla. Ongelma oli jo edellisessä
versiossa.

• Huomioithan, että Event Split -toimintoa tulee käyttää erityisen varovaisesti tapauksissa,
joissa eventillä on tilavarauksia ja/tai opettajatietoja, jotka koskevat vain osaa eventin
viikoista, koska splittaaminen hävittää Resource Week -tietoja. Vähintäänkin kannattaa
ottaa muistiin kaikki viikkorajoituksia koskevat tiedot ennen splittausta. Päivitämme
tämän viikon aikana tarkemman kuvauksen ja ohjeistuksen asiasta ohjeblogiin sivulle
http://blogs.helsinki.fi/optime-apu/lukujarjestyksen-muokkaaminen-2/jo-alkaneen-
eventin-tulevien-opetuskertojen-muokkaaminen/.


