Oodi versio 3.0 tärkeimmät muutokset
WinOodi
1. Ikkunaan ’Kokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’ on lisätty painikkeet ’Diploma
Supplement’ ja ’Tutkintotodistus’. Painikkeista pääsee suoraan käynnistämään ko. raportit niin, että
opiskelijan ja tutkinnon tiedot siirtyvät valmiiksi raportin rajaustekijöihin.
2. Ikkunassa ’Opinto-oikeuden käsittely’ on korjattu virhe, että sivuaineen lisääminen opintooikeuteen muutti opiskelijan organisaation sivuaineen mukaiseksi. Opiskelijan organisaatiotietoa
kannattaa toki edelleenkin tarkkailla, kun tekee muutoksia opinto-oikeuksiin.
3. Raportille ’ZOpetustapahtumat’ on lisätty mahdollisuus lajitella opiskelijat opiskelijanumeron
mukaan.
4. Opetustapahtumahierarkian julkisuus ja näkyminen opiskelijalle

Opetustapahtuman Ilmoittautuminen-välilehdellä on ollut aiemmin rastikenttä ’Näkyy Webissä’.
Rasti on tullut oletuksena päälle, kun on luotu uusi opetustapahtuma alusta alkaen tai aiemmasta
kopioimalla.
Kentän nimeksi on muutettu ’Julkinen’. Myös toimintaa on muutettu siten, että oletuksena kenttään
ei tule rastia eli opetustapahtuma ei ole julkinen. Muutoksella on ollut tarkoitus on antaa

virkailijalle ”työrauha” luoda opetustapahtumahierarkian kaikki opetustapahtumat valmiiksi ja
muodostaa hierarkia ilman, että keskeneräinen työ näkyy WebOodissa. Kun hierarkia on valmis,
virkailija käy lisäämässä Julkinen-kenttään rastin, jonka jälkeen opetustapahtumahierarkia
näytetään Weboodissa seuraavan yöajon jälkeen. Rasti riittää lisätä vain pääopetustapahtumalle,
järjestelmä päivittää samalla koko hierarkian.
Välilehdelle on lisätty myös rastikenttä ’näytetään opiskelijalle’. Tämä kenttä on tarkoitettu vain
hierarkkisen opetustapahtuman aliopetustapahtumille seuraavassa erikoistilanteessa:
Opetustapahtumahierarkiaan on lisätty esim. viisi harjoitusryhmää. Opiskelijoiden määrä ei ole
etukäteen tiedossa ja ryhmiä halutaan ottaa käyttöön vain tarpeellinen määrä. Kolmelle ryhmälle on
laitettu aluksi päälle rasti ’näytetään opiskelijalle’ ja kahdelle ei. Jos opiskelijoille näytettävät kolme
ryhmää täyttyvät, voidaan helposti rastin lisäyksellä avata ilmoittautumista varten uusi ryhmä.
Huom! Pääopetustapahtumaa ei voi tällä rastilla piilottaa.
Käyttäjälle opetustapahtuman käsittelyssä on merkittävin muutos siinä, että opetustapahtuma täytyy
muistaa erikseen laittaa julkiseksi.
Tehtäessä tai kopioitaessa uutta opetustapahtumaa:
• Julkisuus –tieto on oletuksena ’Ei’ (ei rastia)
• näytetään opiskelijalle tieto on oletuksena ’Kyllä’ (rasti päällä)
Versiopäivityksen yhteydessä päivitetään olemassa olevien opetustapahtumien kentille ’Julkisuus’
ja ’näytetään opiskelijalle’ sopivat arvot.

5. Opetustapahtuman statusta Suunniteltu ei pidä enää käyttää, koska suunniteltua
opetustapahtumaa ei saa näkyväksi opiskelijoille.
5. Lisäksi versioon on tehty joitakin virheiden korjauksia ja pieniä raporttimuutoksia.

WebOodi
1. PalauteOodi: Opiskelija voi halutessaan luopua omalta osaltaan rajoituksesta, että palaute
näytetään vain, jos vähintään 5 opiskelijaa on antanut palautetta. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja
pääsee näkemään vain yhdenkin opiskelijan antaman palautteen, jos opiskelija on palautetta
antaessaan antanut tähän luvan.

2. Opetustapahtumahierarkian julkisuus ja aliopetustapahtuman näkyminen opiskelijalle

Opetustapahtuman Julkisuus / Näkyy opiskelijalle ja niiden ero:
Opetustapahtumahierarkian julkisuus = Opetustapahtumahierarkialle tulee tieto siitä, onko
hierarkia julkinen vai ei eli näkyykö se WebOodissa vai ei.
Näkyy opiskelijalle = Aliopetustapahtumakohtainen tieto siitä, onko se piilotettu opiskelijalta
WebOodissa vai ei. Pääopetustapahtumaa ei voi tällä toiminnolla piilottaa, vaan se toimii ainoastaan
aliopetustapahtumilla.

Jos opetustapahtumia tehdään tai kopioidaan WebOodin puolella, oletusarvot asetetaan samalla
tavalla kuin WinOodissa:
• Julkisuus –tieto on oletuksena ’Ei’
• näytetään opiskelijalle tieto on oletuksena ’Kyllä’
Kun opetustapahtumahierarkia on valmis, virkailijan on erikseen käytävä muuttamassa
Opetustapahtuman julkisuus –kohtaan Kyllä.
Tenttityökalulla ”yleinen tentti” tehtävät tentti-opetustapahtumat on jo aiemmin muutettu erikseen
julkisiksi sitten, kun kaikki tenttipäivän tentit on tehty valmiiksi. Julkisuus-tiedon käsittely säilyy
tenttityökalussa ennallaan.
Versiopäivityksen yhteydessä päivitetään olemassa olevien opetustapahtumien kentille ’Julkisuus’
ja ’näytetään opiskelijalle’ sopivat arvot.

3. Opetustapahtuman statusta Suunniteltu ei pidä enää käyttää, koska suunniteltua
opetustapahtumaa ei saa näkyväksi opiskelijoille.

4. Opintojaksojen, opetustapahtumien ja oppaiden kuvaustekstien tekstieditorilla on nyt
mahdollista halutessaan muokata html-koodia

5. Suurin osa muutoksista liittyy OodiHOPS-sovellukseen, joka ei ole vielä Oulun yliopistossa
käytössä.

