Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa

Vältä Internet Explorer –selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi
Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon vanhenemisesta
Kirjautumisen aikakatkaisu per istunto on 30 minuuttia. WebOodin on lisätty toiminnallisuus, jossa selain
muistuttaa ponnahdusikkunalla istunnon vanhenemisesta (10 minuuttia ennen istunnon päättymistä ja sen
jälkeen minuutin välein). Ponnahdusikkunoiden tulee olla sallittuja, jotta voit saada ilmoituksia. Huom.
Chromessa ponnahdusikkunat on estetty oletusarvoisesti. WebOodi kysyy aluksi haluatko ilmoituksia
istunnon vanhenemisesta. Mikäli haluat ilmoituksia, valitse ´Salli´ kysyttäessä ´Näytä ilmoitukset´ (Crome ja
Edge –selaimet) tai ´Aina´ tai ´Ei nyt´ (Mozilla Firefox -selain).

WebOodiin toteutetaan vaiheittain ulkoasussa näkyvä käyttöliittymäuudistus. Nyt asennetussa versiossa
uudistus näkyy parilla sivulla (Oma opetus ja Tenttityökalu).
Versiossa 4.4. on WebOodiin rakennettu toiminnallisuuksia, joiden avulla opettajien on mahdollista kirjata
suorituksia opiskelijoille ja lähettää ne eteenpäin virkailijoille rekisteröitäväksi WinOodiin. Tämä aiheuttaa
muutoksia mm. Opetustapahtuman muokkaus, Tenttityökalu ja Oma opetus –näytöillä.
Toistaiseksi toiminnallisuus suoritusten kirjaamiseksi on mahdollista ainoastaan pilottikokeilussa
mukana oleville. Muut käyttäjät eivät saa toistaiseksi käyttää alla esiteltyjä toimintoja.

Opetustapahtuman muokkaus -sivu
Opetustapahtuman muokkaus –sivulla Toiminnot –sarakkeen oikealla puolella on uusi sarake ’Suoritusten
kirjaus sallittu’ rastikenttineen. Uusi sarake näkyy kaikille käyttäjille, jotka pääsevät katsomaan
opetustapahtumia WebOodissa. WinOodissa opetustapahtumalle tai jollekin opetustapahtuman hierarkian
aliopetustapahtumalle asetettu rasti näkyy tässä sarakkeessa. Tenttityökalun avulla luoduille
tenttiopetustapahtumille virkailija voi WebOodissa asettaa opettajalle oikeuden kirjata suorituksia, ja myös
silloin ruksi näkyy tällä sivulla.

Opettajalle: Oma opetus –etusivun valikko uudistunut
Oma opetus –näkymä on muuttunut. Toiminnot opetuksen ja opiskelijoiden tietojen katseluun ja
opetustapahtumien ja ilmoittautumisten hallintaan löytyy Opetus ja Tentit -välilehdillä opintojakson
tietojen perässä olevan Toiminnot-painikkeen kautta. Voit tarkastella entiseen tapaan omaa opetustasi,
hallita omia opetustapahtumia, tarkastella opiskelijatietoja ja lähettää sähköpostia opetustapahtumaan
ilmoittautuneille opiskelijoille Toiminnot –valikon toiminnallisuuksien kautta. Ks. lisää Opeoodin
käyttöohjeesta
Versioon 4.4. on tullut uusi toiminnallisuus, jossa opettaja voi myös kirjata suorituksia Weboodissa ja
lähettää ne WebOodin kautta virkailijalle rekisteröitäväksi. Huom! Suoritusten kirjaaminen ei kuitenkaan
ole automaattisesti mahdollista kaikille omille opetustapahtumille, vaan opintoasiainsihteerit lisäävät
toiminnallisuuden opetustapahtumakohtaisesti. Älä käytä tätä toimintoa, ellei asiasta ole erikseen
sovittu. Pilotointivaiheessa opintosuorituksia kirjataan vain erikseen sovituille pääopetustapahtumille
(esimerkiksi yliopistotentti, tentti, yleinen tentti). Tällöin Tentit –välilehdellä näkyy uusi toiminnallisuus
´Kirjaa suorituksia´, mikäli opetustapahtumalle on lisätty ko. toiminnallisuus ja opettaja on merkitty
opettajaksi ko. opetustapahtumalle virkailijan toimesta. Ohjeessa ’Opettaja kirjaa suoritukset WebOodissa,
ohje opettajille’ on tarkasti kuvattu ja ohjeistettu uuden ikkunan käyttöä. Pilotointivaiheessa ohjetta
jaetaan niille opettajille, jotka ovat mukana pilotoinnissa.

Ohjaajalle: Suositellun suoritusaikataulun näkyminen myös ohjaajalle
Toiminnallisuus koskee valikon linkkiä Opiskelijoiden Hopsit. Mikäli virkailija on luonut
tutkintorakennepohjaan suositellun suoritusaikataulun, näkyy se opiskelijan lisäksi myös ohjaajalle hänen
tarkastellessaan opiskelijan HOPSin kohtaa Aikataulu (HTML-muodossa). Suositellut suoritusajankohdat
näkyvät tummennettuina neliöinä, rastit merkitsevät opiskelijan suunnittelemaa suoritusajankohtaa.

Tarkemmat ohjeet opiskelijoiden HOPSien käsittelyyn löytyy ohjeesta OodiHOPS: opettajan ja ohjaajan ohje

Opintoasiainsihteerille: Tenttityökalu
Myös Tenttityökalulla luotuihin opetustapahtumiin on mahdollista sallia opettajalle suoritusten kirjaus
WebOodissa. Myös tämän käyttö on toistaiseksi kielletty. Tenttipäivän luominen –sivulla ja Tenttipäivän
Perustiedot välilehdellä on uusi rastikenttä ’Suoritusten kirjaus sallittu WebOodissa (oletusarvo luotaessa
uusia opetustapahtumia)’. Asettamalla ruksin kenttään, kaikkiin ko. päivän tentteihin on opettajalla
mahdollisuus kirjata suoritukset WebOodissa.

Tenttipäivän Opetustapahtumat –välilehdellä on uusi painike ’Muokkaa opettajan suorituskirjausoikeuksia’
sekä sivun oikeassa laidassa uusi sarake ’Suoritusten kirjaus sallittu’ rastikenttineen.

’Muokkaa opettajan suorituskirjausoikeuksia’ –painikkeesta siirrytään sivulle Opettajan
suorituskirjausoikeuksien muokkaus, jossa tenttipäivän opetustapahtumiin on mahdollista yksitellen sallia
suoritusten kirjaus opettajalle (tai poistaa oikeus). Tämä on hyödyllinen sivu esimerkiksi silloin, kun
tenttipäivän tenteistä suurimmalle osalle annetaan opettajille oikeus kirjata suorituksia. Tenttiä luotaessa
Perustiedot –välilehdellä rastitetaan kohta Suoritusten kirjaus sallittu WebOodissa. Uudella sivulla ruksi
poistetaan niiltä opetustapahtumilta, joille oikeutta ei haluta antaa.

Täällä (tai tenttipäivän Perustiedot –välilehdellä) tallennettu ruksi näkyy tenttipäivän Opetustapahtumat –
välilehden uudella sarakkeella ja nimensä mukaisesti antaa opettajalle mahdollisuuden kirjata WebOodissa
suoritusmerkinnät oman opetustapahtumansa opiskelijoille ja lähettää ne WinOodiin virkailijan
jatkokäsittelyyn.
Tarkemmat ohjeet työkalun käyttöön löytyy ohjeesta Tenttityökalu (Yleinen tentti)

Opintoasiainsihteerille: versiomuutoksia WinOodissa (versio 4.4. asennettu tuotantokantaan
4.1.2017)
Jo versiossa 4.3.4 WinOodin Opetustapahtuman käsittely –ikkunaan lisättiin rastikenttä ’Suoritusten kirj.
sallittu WebOodissa’.

Rastikentän käyttö kiellettiin silloin toistaiseksi ja käyttö on edelleen kielletty. Opettajien suoritusten
kirjaamista WebOodissa pilotoidaan Oulun yliopistossa kevätlukukaudella 2017. Pilotoinnin yhteydessä
muutamia opettajia ja virkailijoita ohjeistetaan toiminnon käyttämiseen. Muille rastikentän käyttö on siis
vielä kielletty.
Versioon 4.4. on WinOodiin toteutettu uusi ikkuna ’Suoritustyöjonon kautta rekisteröinti’. Se löytyy
Opintojen rekisteröinti –valikosta ylimmäisenä.

Suoritustyöjono WinOodissa on ’välivarasto’, mihin sijoitetaan muissa järjestelmissä (WebOodi,
myöhemmin EXAM) kirjatut opintosuoritukset odottamaan, jotta opintoasiainsihteeri rekisteröi ne Oodiin
lopullisiksi suorituksiksi.

Suoritustyöjonon kautta rekisteröinti on ensin käytössä vain muutamilla opetustapahtumilla, joiden
opettajat osallistuvat WebOodissa suoritusten kirjaamisen pilotointiin.
Ikkunassa valitaan opetustapahtumalle esim. WebOodissa kirjatut suoritukset, jotka halutaan rekisteröidä
opinnoiksi. Oulun yliopistossa suoritustyöjonon kautta tulleet suoritukset rekisteröidään
Opintotapahtumien rekisteröinnin –kautta.

Ohjeessa ’Opettaja kirjaa suoritukset WebOodissa, ohje opintoasiainsihteerille’ on tarkasti kuvattu ja
ohjeistettu uuden ikkunan käyttöä. Pilotointivaiheessa ohjetta jaetaan niille opintoasiainsihteereille, jotka
ovat mukana pilotoinnissa.

