WinOodin versiopäivitys 4.6; asennettu tuotantokantaan 26.4.2017

HUOM!
WinOodin käyttö siirtyy versiopäivityksen yhteydessä kokonaan WinOodi –
palvelimelle (WinOodin käynnistyskuvakkeet poistetaan Tuuri-palvelimelta).
Käynnistä WinOodi aina WinOodi-palvelimen kuvakkeen kautta.

Versiomuutoksia WinOodissa:
1. Kokonaisuuden koostaminen automaattisesti –näytölle on lisätty kenttä suorituskielitietoa varten neljään
eri kohtaan. Samalla näytöltä on poistettu turhia opintoviikkotietoon liittyviä kenttiä.






Kielitieto –kenttä on lisätty näytön yläosaan Opintokohde -osioon. Järjestelmä tuo tähän kenttään
opintokohteelle määritellyn kielen/kielet. Tähän kenttään ei voi tehdä muutoksia.
Myös Opinnolle asetettavia tietoja –osioon on lisätty kenttä suorituskieltä varten. Oletusarvoisesti
tähänkin tulee opintokohteelle määritelty kieli. Jos kaikilla näytölle haetuilla opiskelijoilla on
suorituskielenä jokin muu kuin opintokohteen kieli, kannattaa suorituskieli muuttaa ja tallentaa
muutos tässä kohdassa. Kun järjestelmä on arvostellut valitut opiskelijat (Arvostele valitut
–painike), kokonaisuuden suorituskieleksi muuttuu Opinnolle asetettavia tietoja –osiossa annettu
suorituskieli (niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kaikki kokonaisuuteen vaadittavat opinnot
ja ovat valmiit rekisteröitäväksi).
Koostettava opinto –osioon on lisätty kenttä suorituskielelle. Tässä suorituskieltä voi muuttaa
opiskelijakohtaisesti.
Myöskin Kiinnitetyt opinnot –osiossa näytetään nyt se kokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen
suorituskieli, joka opinnon tallennusvaiheessa on suoritukselle kirjattu. Kiinnitettyjen opintojen
suorituskieltä ei tässä luonnollisestikaan voi muuttaa.

Kuvassa sinisessä kehyksessä suorituskieli –kentät, joita ei voi muuttaa ja punaisessa kehyksessä ne, joihin muutokset tarvittaessa tehdään.

Kokonaisuuden koostaminen näytöltä poistettuja turhia kenttiä ovat: Opintokohde –osiosta Alkup.yksikkö –
kenttä; Koostettava opinto –osiosta Alkup.yksi. –kenttä, Ov –kenttä, Arvosana ja Keskiarvo –kenttien
yläpuolella olleet ov –sarakkeet; Kiinnitetyt opinnot –osiosta Ov- kenttä sekä Kiin.ov –kenttä.

2. Opinto-oikeuden käsittely –ikkunan Opintotiedot –välilehdellä rastitettavan kentän
’Lukukausimaksukokeilun mukainen maisteriohjelma’ nimeksi on muutettu ’Lukumaksuvelvollinen’.

Tämän kentän käytöstä lisää myöhemmin.

3. Hae – Opiskelija –ikkunaan on lisätty mahdollisuus hakea opiskelijoita ehdolla Poissa lakisääteisellä syyllä.

Hakua voi täsmentää esim. liittäen hakuun rajaavat lukukaudet ja/tai ruksin kohtaan Yksi lk. riittää.
Esimerkki: Haetaan opiskelijoita, joilla on ensimmäisenä opiskeluvuonna 2016-2017 kirjattu
poissaoloilmoittautuminen jommallekummalle lukukaudelle, ja lisäksi hänelle on kirjattu Oodiin
lakiperusteisen poissaolon aikaväli. OY:ssa lakiperusteisten poissaolojen aikavälit yleensä kirjataan
jälkikäteen, joten tällä haulla ei taida olla paljon käyttöä.

4. Paria alasvetovalikkoa on levennetty niin, että valikon vaihtoehdot näkyvät kokonaisuudessaan:
Opinto-oikeuden käsittely -> Status –välilehti -> Peruutuksen syy -valikko

Lukukausi-ilmoittautumisen käsittely -> Tarkenne –valikko

5. Opinnäytteen aiheeseen on toteutettu mahdollisuus tekstin muotoilulle (HTML tai Aihe formatoituna),
mutta toiminto ei toistaiseksi ole käytössä, koska muotoilut eivät tulostu raporteille.

6. WinOodin päivämääräkenttiin on tehty tarkistus siten, että päivämääriä voi syöttää vain aikavälille
1.1.1950-21.12.2112. Jos päivämääräksi näppäilee vahingossa esim. 1.8.0217, saa päivämäärästä
tarkistusilmoituksen:

Ilmoitus suljetaan ’Kyllä’ -painikkeella ja annettu virheellinen päivämäärä korjataan.

