Version 2.9
tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

WinOodi
Ikkuna Opinto-oikeuksien pidennykset:
- Muutos kohdistuu kenttään, joka sisältää opinto-oikeuteen liittyvän
pidennyksen lukukausina ('Pidennys (Lk) suorittamisajasta'). On muutettu kentän
käsittelysääntöä siten, että opinto-oikeuden suorittamisaikaa ei näytetä, mikäli
opinto-oikeus on alkanut ennen 1.8.2005.

Opetustapahtumat ja opintotapahtumat
Kaksi muutosta, joilla ehkäistään virheiden syntymistä:
- Jos opetustapahtumalla on opintotapahtumia (= ilmoittautumisia) tai kyseessä
on aliopetustapahtuma, opetustapahtuman opintokohdetta ei saa vaihtaa. Aiemmin
opintokohteen saattoi vahingossa vaihtaa ja pahimmillaan suoritukset syntyivät
eri opintokohteelle kuin mitä opetustapahtuma osoitti.
- Estetään välilehdellä Osatapahtumat antamasta sellaista ylempää tai alempaa
opetustapahtumaa, jonka opintokohde on eri kuin sen opetustapahtuman
opintokohde, jota ollaan käsittelemässä. Tämä korjaus estää rakentamasta
sellaisia opetustapahtumahierarkioita, joissa esiintyy useamman opintokohteen
opetustapahtumia.
Raportti ZOsallistujalista:
Korjattu virhe, jossa englanninkieliselle raportille tulostui opintooikeusmerkkijono suomeksi.

WebOodi
PalauteOodi
•

Käyttöoikeusuudistus. Aiemmin Oodin palautevirkailijaoikeudella pystyi
sekä luomaan lomakkeita että katsomaan opettajien palautteen. Nyt on
toteutettu erilliset käyttöoikeudet lomakkeiden luontia varten ja
palautteiden katsomista varten. Aiemmat palautevirkailijan oikeudet
muutetaan version 2.9 asennuksen yhteydessä lomakkeiden luontioikeuksiksi.
Palautteiden katsomisoikeus myönnetään jatkossa erillisen hakemuksen
perusteella.

•

Palautelomakkeen kopiointiin on lisätty mahdollisuus katsoa etukäteen
kopioitava lomake.
Mahdollisuus luoda isolle opetustapahtumajoukolle kerralla palautelomake
kopioimalla joku Oodissa oleva vanha lomake.
Opettaja pystyy katsomaan omaan opetustapahtumaansa luotua
palautelomaketta.
PalauteOodin valikoista on poistettu kokonaan ’Lukukausipalaute’, koska
sitä ei ole koskaan toteutettu.
Opettaja voi sallia oman palautteensa numeerisesti arvioiduista
kysymyksistä laaditun yhteenvedon näyttämisen a) kaikille WebOodiin
kirjautuneille, b) opetustapahtumaan ilmoittautuneille, c) palautetta
antaneille, d) ei kenellekään.

•
•
•
•

Muu WebOodi

•
•

OpasOodissa on korjattu virhe, jonka takia joistakin oppaista ei pystynyt
muodostamaan rtf-raporttia.
Yleinen tentti (tenttityökalu), lisätietokysymyksiin liittyvä ikävä virhe
on korjattu. Lisätietokysymysten muuttaminen ei enää käyttäjää
varoittamatta hukkaa jo annettuja vastauksia. Muutosten yhteydessä
käyttäjä saa varoituksen ja varmistuskysymyksen, jos kysymyksiin on jo
annettu vastauksia. Kysymysten muuttaminen mm. kirjoitusvirheiden osalta
on mahdollista

Versiomuutokset näkyvät lähinnä PalauteOodissa, jonka käyttöohjeet on päivitetty
ajan tasalle. Ohjeet löytyvät Oodi-sivuilta www.oulu.fi/oodi

