Oodi versio 2.7
Ohessa yhteenveto sellaisista korjauksista ja muutoksista, jotka vaikuttavat Oulun yliopiston
tapaan käyttää Oodia

Version 2.7 muutoksia WinOodissa
Opinto-oikeuden käsittely
• Lisätty opinto-oikeuden peruutukseen peruutuksen syyn valinta. Myös aiempi
tekstikenttä on edelleen käytettävissä. Valintalistan arvoista mainittakoon ’luopunut’:
kirjataan, kun opiskelija luopuu opinto-oikeudestaan
Hae - opiskelija
• Jos käyttäjä ei anna yhtään hakuehtoa, hänelle annetaan kuitattava ilmoitus, jossa
pyydetään rajaamaan hakua.
• Lukukausiin liittyvien hakuehtojen otsikot muokattu.
• Toteutettu mahdollisuus hakea usealla opintokohteella sekä opinto-oikeuksiin liittyvissä
hakuehdoissa että opintoihin liittyvissä hakuehdoissa.
Opiskelijan perustietojen käsittely
• Yhteystietojen käsittely: järjestelmä tarkistaa tallennuksen yhteydessä, onko
opiskelijalla ensisijainen osoite (roolilla postiosoite). Ellei ole, järjestelmä antaa
virheilmoituksen, mutta halutessaan käyttäjä voi jatkaa tallennusta osoitteen
puuttumisesta huolimatta.
Hae - opetustapahtuma
• Ilmoittautuneiden lukumäärä näkyy nyt haun tuloksessa riippumatta siitä, onko annettu
vain *:llä merkittyjä hakuehtoja.
• Opetustapahtumien haun yhteydessä haun tulokseen tuli useampia rivejä samasta
opetustapahtumasta. Virhe on nyt korjattu.
Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen sekä Kokonaisuuden
koostaminen automaattisesti
• Tehty korjaus arvosanan päättelyyn lasketusta keskiarvosta (tai summasta), kun
pisterajat on avattu opintokohteelle. Nyt ylärajaksi riittää todellinen maksimiarvo eikä
käyttäjän tarvitse antaa ylärajan ylittävää arvoa.
Hae kiinnitettäviä
• Ikkunan hakutulokset voidaan nyt lajitella myös suorituspäivämäärän ja opintokohteen
nimen perusteella.
Raportti ZOpintokohteet - luettelo
• Raportille on lisätty rajaustekijä 'Suorituksen tyyppi', jolla haku voidaan rajoittaa
esimerkiksi vain ’jatko-opinnot’ –tyyppisiin opintokohteisiin. Tyyppiä ei tulosteta
raportille näkyviin, eikä se vaikuta tietojen lajittelujärjestykseen.
• Lisäksi raportille on lisätty rajaustekijä 'Alaotsikko'. Mahdollinen alaotsikko tulostetaan
raportin yläosaan raportin varsinaisen otsikon alapuolelle.
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Virkailijakäyttäjille näkyviä muutoksia WebOodissa 2.7
OpasOodi ja opetustapahtumat:
OpasOodiin ja Opetustapahtumien tekstikenttiin tekstieditorit
• Opintokohteiden, oppaiden ja opetustapahtumien tekstikentissä ei tarvitse käyttää enää
html-koodeja saadakseen tekstiin muotoiluja.
Opintojakson- ja opetustapahtumien sekä oppimateriaalien kuvaustekstien
kieliversioiden näkyminen
• Jos opetustapahtuman kuvaukset on tallennettu vain yhdellä kielellä, näytetään
kuvaustekstit ko. kielellä riippumatta siitä millä kielellä WebOodia käytetään.
• Jos yhdenkin otsikon alta löytyy kuvaus sillä kielellä jolla opiskelija käyttää WebOodia,
näytetään opetustapahtumasta vain ko. kieliset kuvaukset eikä muun kielisiä tekstejä
sekaisin.
Opetustapahtumat
• Opetustapahtumaa hakiessa voi nimeen ja nimilyhenteeseen laittaa hakuehdoksi vain
osan nimeä, hakuehtona myös lukuvuosi
• Opetustapahtuman muokkausnäytöllä uusia muokattavia kenttiä, kuten
opetustapahtuman tyyppi, ”näkyy webissä” -rasti myös aliopetustapahtumille,
opetustapahtuman organisaation vaihtaminen
• jos opiskelijan aliopetustapahtumassa olevan ilmoittautumisen vahvistaa, myös
pääopetustapahtuman ilmoittautuminen muuttuu vahvistetuksi
• jos opiskelijan aliopetustapahtumassa olevan ilmoittautumisen hylkää, myös
pääopetustapahtuman ilmoittautuminen muuttuu hylätyksi ilmoittautumiseksi (paitsi jos
jossain muussa aliopetustapahtumassa on ilmoittautuminen)
• opettajan tai virkailijan lisäämässä ilmoittautumisessa virkailija voi muokata opiskelijan
lisätietokysymysten vastauksia
Kurssipalautejärjestelmä:
Opettajalle mahdollisuus antaa kommentteja yhteenvetonäytölle
• Opettajalle mahdollistettiin palautteenanto opiskelijoille palautteen yhteenvetonäytölle.
Näytölle lisättiin 2 kenttää, toiseen annettu teksti näkyy kaikille jotka katsovat kurssin
yhteenvetoa, toinen vain kurssille osallistuneille.
Palautteen muodostumisrajoituksen teksti
• Palautteen yhteenvetonäytölle muutettu toimintaa siten, että jos alle 5 opiskelijaa on
antanut palautetta, ei Yhteenveto –painiketta synny, vaan sen tilalla on teksti, jossa
kerrotaan, ettei palautetta voi katsoa, koska riittävä määrä opiskelijoita ei ole antanut
palautetta.
Ryhmäpalaute
• Kurssipalautetta voidaan nyt kerätä opetustapahtuman hierarkian kaikilta osilta.
Aikaisemmin on palautetta voitu kerätä vain pääopetustapahtumalta.
• Kysymykselle voidaan määrittää, latautuuko se vain pääopetustapahtumalle,
osaopetustapahtumalle, vai molemmille.
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Opiskelijakäyttäjille näkyviä muutoksia WebOodissa 2.7
Epävirallisen opintosuoritusotteen tilaaminen
• Opiskelija voi tilata sähköpostiinsa 10 epävirallista opintosuoritusotetta päivässä.
Aiemmin raja oli yksi ote / kieli / päivä.
Suunnitellut opinnot poistuvat
• Opiskelija ei enää pysty lisäämään opintojaksoja suunniteltuihin opintoihin. (Oodin hops
on korvannut tämän toiminnon.) Jos opiskelija on aiemmin lisännyt opintojaksoja
suunniteltuihin opintoihin, ne näytetään opiskelijalle kunnes opintojaksoista tulee
suoritettuja.
Kurssipalaute
• Valintalistoissa on saattanut olla ongelmaa vastausvaihtoehtojen järjestyksen kanssa,
ne ovat saattaneet mennä väärään järjestykseen. Tämä ongelma on nyt korjattu.
• Palautteen anto ei onnistunut jos opiskelijalla oli yli 1000op tai yli 1000ov. Asia
korjattu.
• Ryhmäpalaute -toiminto: Opiskelijalta voidaan kerätä palautetta opetustapahtuman
hierarkian kaikilta osilta, ei vain pääopetustapahtumalta.
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