Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan 15.8.2014
Versiomuutoksia WinOodissa:
1. Lähitulevaisuutta varten Kansallista oppijanumeroa (OID) varten on lisätty kenttä Opiskelijan
perustietojen käsittely –ikkunaan Perustiedot –välilehdelle. (Ei vielä käytössä.)

2. Opintosuoritusoteraporteille ja opiskelijan WebOodista tilaamalle suoritusotteelle on tehty muutos
koskien hyväksiluettuja opintoja. Raporteille tulostuu nyt hyväksiluetun opinnon opintokohteen
nimi hyväksymispäivämäärän mukaisesti (tai vanhojen hyväksiluettujen opintojen osalta
kirjauspäivämäärän mukaisesti).
3. Kun opiskelijoita kopioidaan opetustapahtumalta toiselle, voidaan valita, muutetaanko
ilmoittautumisten statukset ”varsinaisiksi ilmoittautumisiksi” vai säilytetäänkö statukset samoina,

jotka ovat olleet opetustapahtumalla, jolta opiskelijat kopioidaan. Tämä ominaisuus on tehty toista
Oodia käyttävää yliopistoa varten – Oulun yliopistossa (yleensä) opiskelijoiden ilmoittautumisten
statusten halutaan muuttuvat uudelle opetustapahtumalle ”varsinaisiksi ilmoittautumisiksi”. Kun
olet valinnut, että opiskelijat kopioidaan toiselle opetustapahtumalle, järjestelmä esittää uuden
kysymyksen

Kun tähän vastaa Kyllä, Oodi toimii kuten ennenkin ja muuttaa opiskelijoiden ilmoittautumisten
statuksen ”varsinaisiksi ilmoittautumisiksi”.
4. Hyväksilukeminen –toimintoon on lisätty uusi ominaisuus: kun opiskelijan aikaisemmista
oppilaitoksista löytyy jo oppilaitos, jota hänen tietoihinsa ollaan lisäämässä saa huomautuksen
asiasta

Yleensä tähän vastataan kyllä (Vain silloin, kun opiskelija on opiskellut samassa aikaisemmassa
oppilaitoksessa useampana eri aikana, lisätään oppilaitos moneen kertaan). Oodissa on vanhastaan
opiskelijoita, joille sama oppilaitos on jo lisätty useampaan kertaan; järjestelmä tuo
hyväksilukeminen –ikkunaan tällöin viimeisemmäksi lisätyn oppilaitoksen. Voit tarvittaessa
aikaisempien oppilaitosten alasvetovalikon kautta hakea haluamaasi jo lisättyä oppilaitosta.

5. Ikkunassa Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen järjestelmä huomauttaa väreillä
terästettynä, mikäli ollaan rekisteröimässä kokonaisuutta, johon sisältyvien opintojen laajuudet

ja/tai kiinnitysten laajuudet eivät täsmää. Järjestelmän kysymykseen (useimmiten) vastataan Ei ja
korjataan laajuudet ennen rekisteröintiä.

6. Hae opiskelija –ikkunan Peruuttamisen syy –valintalistaan on lisätty arvo ’Ei peruutettu’, jolla
voidaan hakea nimensä mukaisesti opiskelijoita, joiden opinto-oikeutta ei ole peruutettu.
Valintalistan muita valintoja ei voi käyttää samanaikaisesti ’Ei peruutettu’ –valinnan kanssa.
Opiskelijahaussa täytyy tämän hakukriteerin lisäksi aina käyttää myös jotakin muuta opintooikeuteen kohdistuvaa hakukriteeriä.
7. Opinto-oikeuden asema on muutettu pakolliseksi tiedoksi WinOodissa. Opinto-oikeutta ei voi
tallentaa ilman, että on sillä on asema esim. ensisijainen, toissijainen jne. (Opinto-oikeuden
käsittely –ikkuna, Status –välilehti).

Korjattuja virheitä WinOodissa:
1. Korjattu virhe, joka esti muutamissa hakuikkunoissa organisaation haun tunnuksella
(=kustannuspaikkakoodilla) ja tabulaattorin painalluksella, mikäli organisaation nimi on muutettu.
Virhe esiintyi hakiessa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulua, Arkkitehtuurin tiedekuntaa,
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaa, Konetekniikan alaa, Prosessi- ja
ympäristötekniikan alaa sekä Tuotantotalouden alaa.
2. Korjattu virhe, joka esti pääaineruksin laittamisen sekä vanhalle että uudelle pääaineelle silloin, kun
opiskelijan pääaine vaihtuu (vaihtopäivämäärä tulevaisuudessa).

Versiomuutoksia WebOodissa:
1. Tenttityökalulla ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetty viesti (Tiedotus opiskelijoille) tulee nyt
myös kopiona lähettäjän sähköpostiin.
2. Tenttityökalun opetustapahtumien osallistujalistan tulostamiseen on tehty muutos. Osallistujalista
tulostuu nyt sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä opintojaksoittain (aiemmin

ilmoittautumisjärjestyksen mukaan opintojaksoittain). Riippuvalikosta 'Osallistujalista' voi valita
tulostustavan myös ilmoittautumisjärjestyksessä.
3. Jos opintokohteen tunnistetta on muutettu WinOodissa, näkyy tähän ko. opintokohteeseen liittyvä
suoritettu opinto WebOodissa kahteen kertaan eli molemmilla tunnisteilla. On tehty muutos, jonka
mukaan opintosuoritus näkyy WebOodissa (sekä opiskelijalle että virkailijalle) vain kerran, oikealla
tunnisteella ja oikealla nimellä eli suorituspäivänä voimassaolleen tunnisteen/nimen mukaisesti.
4. Tulevaisuudessa, kun kansallinen oppijanumero (OID) on lisätty opiskelijalle WinOodissa tulee
oppijanumero (OID) näkyville myös WebOodiin. Oppijanumero tulee näkyville sekä opiskelijalle että
virkailijalle kohtaan 'Opiskelijan perustiedot' nimitiedon alle otsikolla 'Oppijanumero'. (Ei vielä
käytössä.)
5. WebOodin lukukausi-ilmoittautumisessa nykyiset erilliset pankit on korvattu laajemmalla PayTrail
-maksuoperaattorin liittymällä, joka mahdollistaa maksamisen kaikkien pankkien kautta sekä
luottokorttimaksut ja niistä perittävän maksutapalisän. Ylioppilaskunta voi tarkistaa
maksutapahtumat PayTrailin kauppiaspaneelista epäselvissä tapauksissa.
6. Haettaessa opetustapahtumia tai opintojaksoja opinto-oppaan kautta hakutulokset tulevat näkyviin
siten, että uusin näytetään ensin (aiemmin tunnisteen mukaan pienimmästä suurimpaan).
7. Opintokohteen kielitieto/kielitiedot tulee näkyville nyt myös tenttityökalun kautta perustetuille
opetustapahtumille.
8. Hyväksiluetulla opinnolla WebOodissa näkyy hyväksymispäivämäärän (tai sen puuttuessa
kirjauspäivämäärän) mukainen nimi. Aikaisemmin nimi näkyi suorituspäivämäärän mukaisena.
Tämä koskee opintokohteita, joiden nimi on muuttunut opinnon suorituspäivän ja
hyväksilukemispäivän välillä. Opinnot näkyvät opiskelijalle mm. valikossa Omat opinnot, Suoritukset
sekä Hops, Hopsin rakenne, virkailijalle opiskelijahaussa Muut toiminnot, Hae opiskelija, Opinnot
-linkin kautta ja opettajalle hänen tarkastellessaan oman opetukseen ilmoittautuneiden
opiskelijoiden suorituksia (painike SU) tai opintoja Opiskelijan hopsit -toiminnossa Opinnot-linkin
kautta.
9. Opiskelija voi ilmoittautua WebOodissa HOPSin kautta (HOPS, HOPSin rakenne) kautta
opetustapahtumiin, joissa on ilmoittautumiskelpoista opetusta (karttakeppiukko) ja leikkaavien
opintokohteiden suoritukset ovat näkyneet opiskelijan HOPSissa, mikäli opintokohteelle on kirjattu
leikkaavuus WinOodissa.
OodiHOPSiin on lisätty toiminnallisuus, jonka kautta opiskelija voi ilmoittautua nyt myös aiempaan
tutkintorakenteeseen tehdyn HOPSin kautta uusien opintokohteiden opetustapahtumiin.
Leikkaavuus näytetään molempiin suuntiin ja kaikkiin voimassaoleviin opintokohteisiin, joihin

leikkaavuus on tehty.

10. Omaopettajalle/HOPS-ohjaajalle lähtee opintojen etenemisen raportti (ns. omaopettajaraportti)
automaattisena sähköpostilähetyksenä omista ohjattavistaan kahdesti vuodessa 31.8. ja 31.1.,
mikäli ohjaaja on muodostanut ryhmän omista opiskelijoistaan ryhmittelytyökalun avulla.
Opettajan HOPs-toimintoihin on lisätty toiminnallisuus, jonka kautta opettaja voi luoda raportin
ryhmäkohtaisesti milloin vain Opiskelijan Hopsit, Omat opiskelijat –välilehdellä olevan painikkeen
'Luo omaoperaportti' kautta. Opettajalle avautuu Excel-tiedosto, jonka hän voi myös tallentaa.

Korjattuja virheitä WebOodissa:
1. Korjattu virhe, jossa syötettäessä opiskelijalle hierarkisen opetustapahtuman (esim. välikokeen)
pistemääräksi 0, WinOodissa on näkynyt virkailijalle pistemäärä 0,00 ja opiskelijalle WebOodissa
pistemäärä ,00. Pistemäärä näkyy suorituspäivämäärän alla kohdassa ' Omat opinnot,
ilmoittautumiset, opetustapahtumat'.

