Oodi versio 2.5
Versiopäivityksessä ei ole kovin paljoa käyttäjille näkyviä muutoksia. Ohessa yhteenveto
korjauksista ja muutoksista:

Korjattuja virheitä
WinOodi
Opintokohteen käsittely / Arvosteluasteikon poistaminen: muutettu ikkunaa
siten, että ikkunassa poistetut arvosteluasteikot poistuvat myös tietokannasta.
Aiemmin esim. opintokohteen kopioinnin yhteydessä ikkunassa poistetut
arvosteluasteikot eivät olekaan poistuneet, vaan ilmestyneet takaisin
tallentamisen jälkeen. Tämä "omituisuus" on nyt poistunut. Omituisuutta on
saattanut ilmetä ikkunan muillakin välilehdillä ja tämän korjauksen pitäisi korjata
myös ne.

Version 2.6 uusia ominaisuuksia, WinOodi
Näytetään selväkielisenä, kuka tietoa on viimeksi muuttanut. Esimerkiksi ikkunassa Opiskelijan
opinnot: Näpäytä haluamasi opinnon rivillä suorituspäivämäärää. Valitse sitten Opastavalikosta ’Kurrentin kohteen kenttien arvot’. Näet, kuka opinnon on alun perin oodiin lisännyt
(avaaja) ja kuka sitä on viimeksi muuttanut (muuttaja).
Hae – opiskelija: Lisätty hakuehdoiksi opinto-oikeuden päättymispäivämäärä sekä lukukausiilmoittautumiseen liittyviä tietoja. Uudet hakukentät on kuvattu ohjeessa ”OODI:
Hakuikkunoita”.
Lisätty Oodiin tarkistus, ettei opintoa saa tallettaa suoritettu tai korvattu tilaan, ellei opinnolla ole yhtään arvosanaa. Tarkistus on tehty seuraaviin
ikkunoihin:
- Opintosuoritusten rekisteröinti
- Hyväksilukeminen
- Opiskelijan opinnot
- Opinnon perustiedot
- Opiskelijan opinnot opintokohteessa
Opinnon statukseksi ei enää saa asettaa 'virhemerkintä', jos opinnolla on
yksikin alempi opinto; olipa alemman opinnon tai kiinnityksen tila mikä
tahansa. Tarkistus on tehty seuraaviin ikkunoihin:
- Opiskelijan opinnot
- Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen
- Hyväksilukeminen
- Opintosuoritusten rekisteröinti
- Kokonaisuuden koostaminen automaattisesti
- Opiskelijan opinnot opintokohteessa
Diploma Supplement –raportti:

Lisätty uusi rajaustekijä "Tutkinto (suoritettu)". Rajaustekijän avulla voidaan valita
tulostettavaksi haluttu tutkinto, jos opiskelija on suorittanut kaksi kertaa saman tutkinnon
(esim. FM-LUON).
Jos opiskelija on suorittanut rajaustekijässä ”Tutkinto (opintokohde)” valitun tutkinnon vain
kerran, tutkinto näytetään rajaustekijässä "Tutkinto (suoritettu)", käyttäjän ei tarvitse tehdä
mitään. Jos tutkinnon tunnisteella löytyy useampi suoritus, rajaustekijässä "Tutkinto
(suoritettu)" ei näy mitään, vaan käyttäjän tulee valita listasta haluamansa tutkinto.
Opintokohteen sisältyvyyksien versiot, luettavuus: Muutettu sisältyvyyksien
esitysjärjestystä siten, että uusimmat näkyvät ensin. Lisäksi sisältyvyyksien muuttamisen
yhteyteen on lisätty tarkistus, onko ko. versio jo käytössä eHOPSissa/OpasOodissa. Ohjeistus:
jatkossa sisältyvyydet tulee syöttää niin, että sisältyvyyden voimassaolon alkamisaika on
1.8.xxxx, missä xxxx on sisältyvyyden voimaantulovuosi.
Uudet pikakomennot:
(painamalla esim. Alt+m -näppäimiä yhtäaikaisesti (pidä Alt pohjassa ja paina m) voit lisätä
"mikä
tahansa merkkijonon")
Alt+i =avautuu ikkuna Ohjelman ilmoitukset käyttäjälle
Alt+m =mikä tahansa merkkijono (*)
Alt+y =mikä tahansa merkki (?)
Alt+s =suurempi kuin (>)
Alt+p =pienempi kuin (<)
Alt+j =ja (ehtojen liittäminen) (&)
Alt+t =tai (ehtojen liittäminen) (pystyviiva)
Alt+o =yhtä suuri kuin (=)
Alt+e =ei (!)
Alt+c =kurrentin kohteen kenttien arvot
Alt+d =infoa kurrentista kohteesta

Version 2.6 uusia ominaisuuksia, WebOodi / OpasOodi / Palautejärjestelmä
OpasOodi
Oppimateriaalin perustietojen ylläpitonäytöllä on uusi rastikenttä, jolla voi
valita näytetäänkö opiskelijalle kyseisestä kirjasta saatavuuslinkki Oulaan vai
ei. Linkkiä ei kannata näyttää, jos kirja on esim. luentomoniste, jota ei
kirjastossa ole. Rastikenttä ” Linkki kirjastojärjestelmään näytetään opintokohteen ja
opetustapahtuman perustiedot sivuilla” vaikuttaa oppimateriaalin näkyvyyteen sekä
opintokohteen että opetustapahtuman näytöillä.
Yleinen tentti
Tenttipäivien hallinnassa opetustapahtumien luonnissa arvosteluasteikko
kopioidaan automaattisesti vastaavalta opintokohteelta. Tämä helpottaa
arvosanojen syöttöä WinOodissa.
Tenttipäivän osallistujalistat tulostetaan vain niistä opetustapahtumista, joihin
on ilmoittautunut opiskelijoita.
Tenttipäivän hallinnassa voi ennen osallistujalistojen tulostusta järjestää
opetustapahtumat nimen, tunnisteen, opettajan tai laitoksen mukaan.
Osallistujalistat tulostuvat tässä samassa järjestyksessä.
Tenttipäivän osallistujalista exceliin tiedoston nimeksi asetetaan tenttipäivän
nimi ja tenttipäivä (esim. Osallistujat_Biofarmasiantenttipäivä_20070504.xls).
Palautejärjestelmä

Palautelomakkeiden massaluonti mahdollistettu. Palautelomakkeiden hakunäytölle on
ilmestynyt kaksi uutta painiketta, joilla voi sekä luoda että poistaa palautelomakkeita useilta
opetustapahtumilta kerrallaan.

