Oodi, versio 3.9; asennettu tuotantokantaan 27.3.2015
Versiomuutoksia WinOodissa:

1. Hyväksilukeminen-näytölle on lisätty paikka suorituskielelle ja hyväksymispäivälle (jotka
aikaisemmin täytyi käydä lisäämässä/muuttamassa Opinnon perustiedot –ikkunassa).
Suorituskielestä näytetään tunniste (esim. 1 = suomi, 6 = englanti) ja selitteestä alkuosa. Kieli tulee
automaattisesti opintokohteelta, kun lisätään plussalla uusi rivi ja kurssin koodi Opinnot-kehykseen.
Näytöllä voi muuttaa suorituskielen muuttamalla kielen tunnistetta.
Kehyksen Aiemmat oppilaitokset Lisätieto-tekstikenttään on lisätty automaattizoomaus. ”Zoom”
tapahtuu kun käyttäjä siirtyy ko. kenttään.
Samalla näytöltä on poistettu turhia sarakkeita: Aikaisemmat oppilaitokset –kehyksestä ov-kenttä
sekä Opinnot –kehyksestä Toisen laajuuden laskeminen –toiminto, Alkup.yks. -kenttä sekä ovkenttä. Opinnon perustiedot –näytöllä ov-tiedon voi kuitenkin tarvittaessa lisätä.

2. Myös Opintosuoritusten rekisteröinti –näytölle Opinnot kehykseen on lisätty paikka
suorituskielelle. Tälläkin näytöllä suorituskielestä näytetään tunniste ja selitteestä alkuosa. Kieli
tulee automaattisesti oletuksena Tallennettavat tiedot -kehyksestä, kun lisätään uusi rivi ja sen

jälkeen opiskelijanumero.Näytöllä voi muuttaa opiskelijakohtaisesti suorituskielen muuttamalla
kielen tunnistetta.
Jos kieltä vaihdetaan Tallennettavat tiedot -kehyksessä, uusi suorituskieli tulee jokaiselle kielen
vaihtamisen jälkeen lisätylle opiskelijalle.
Samalla näytöltä on poistettu turhia kenttiä: Opintokohde –kehyksestä on poistettu ov-op –
kerroin-kenttä, Tallennettavat tiedot –kehyksestä on poistettu ov-kenttä ja Opinnot-kehyksestä on
poistettu Toisen laajuuden laskeminen –toiminto sekä Alkup.yks- -kenttä ja ov-kenttä. Opinnon
perustiedot –näytöllä ov-tiedon voi kuitenkin tarvittaessa lisätä.

3. Opintotapahtumien rekisteröinti –näytölle on myöskin lisätty paikka suorituskielelle. Tälläkin
näytöllä suorituskielestä näytetään tunniste ja selitteestä alkuosa. Näytöllä voi muuttaa
suorituskielen muuttamalla kielen tunnistetta. Myös Opetustapahtuma-kehykseen on lisätty kenttä
kielille (tunnus ja selite). Opiskelijan suoritukselle tulee oletuksena se kieli, mikä on annettu
kehyksessä Tallennettavat tiedot. Jos suorituskieltä ei määritellä erikseen Tallennettavat tiedot kehykseen (laatikko 2), tulee opiskelijan suorituskieleksi näkyviin opetustapahtuman kieli.
Samalla näytöltä on poistettu turhia kenttiä: Opetustapahtuma-kehyksestä on poistettu ov-kenttä
ja ov-op –kerroin –kenttä, Tallennettavat tiedot –kehyksestä ov-kenttä sekä Arvostelu-osiosta
Toisen laajuuden laskeminen –toiminto ja ov-kenttä.

4. Toteutettu muutos opinto-oikeuden ensisijaisuuden alkamispäivämäärään: kun lisätään
manuaalisesti uusi opinto-oikeus ja sen asema laitetaan ensisijaiseksi, Oodi asettaa oletusarvoisesti
ensisijaisuuden alkamispäivämääräksi opinto-oikeuden voimassaolon alkamispäivämäärän, jos
opinto-oikeuden voimassaolon alkamispäivämäärä on tulevaisuudessa (oletusarvona ei enää ole
kirjauspäivämäärä).
5. Hae – Opiskelija –ikkunaan on lisätty hakumahdollisuus Oppijanumerolla. Tällä ei ole käyttöä vielä,
oppijanumeroita syntyy Oodiin ensimmäisen kerran Opintopolun myötä kesällä 2015 valittaville
uusille opiskelijoille.
6. YHTS-ruksi. Ikkunassa Lukukausi-ilmoittautumisen käsittely on uusi ruksikenttä ’Yths’ kentän ’Yo’
oikealla puolella. Tästä ei tarvitse toistaiseksi välittää. Kentälle tulee käyttötarve seuraavan Oodiversion myötä.
7. Korjattu virhe: aikaisempi versio antoi turhan virheilmoituksen opinto-oikeuden asemasta uutta
opinto-oikeutta tallennettaessa silloin, kun tallennushetkellä opinto-oikeuden Status-välilehti ei
ollut etualalla.

Versiomuutoksia WebOodissa:
WebOodin versiomuutokset ovat pääasiassa virheiden ja teknisten ongelmien korjauksia, jotka eivät
välttämättä näy käyttäjille. Alla muutamia muutoksia:
1. HOPSin lähettäminen on mahdollista oman HOPS-ryhmän ohjaajan lisäksi myös muille saman
yksikön HOPS-ohjaajille. Helpottaa niissä tilanteissa, kun HOPS-ohjaaja vaihtuu.
2. Korjattu kiusallinen ongelma, missä opiskelijan ilmoittautuminen opetustapahtumaan epäonnistui,
jos hänellä oli useampia suoritusmerkintöjä ko. opintokohteesta samalla päivämäärällä. Tämä
ongelma on tullut ilmi HuTK:ssa.
3. Opetustapahtuman osallistujalistan tulostusta on korjattu, nyt voi tulostaa opiskelijat näytöllä
lajitellussa järjestyksessä.

