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Tietoja tästä dokumentista 

Tässä dokumentissa kuvataan tärkeimpiä uusia toimintoja Webforumin versiossa 

15.1. Uusi versio sisältää uusia ominaisuuksia eri Webforumin palveluissa, kuten 

Teamwork, Project ja Professional. Kaikilla asiakkailla ei välttämättä ole pääsyä 

kaikkiin tässä dokumentissa kuvattuihin toimintoihin. 
 

Jos olette kiinnostuneita toiminnoista, joita teillä ei tällä hetkellä ole, ottakaa 

yhteyttä Webforumiin tai Webforumin jälleenmyyjään. Lisätietoa osoitteessa 

http://www.webforum.com. 
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Yleistä 

Seuraavat toiminnot ovat uusia: 

 

Moduuli/toiminto Muutoksen kuvaus 

Dokumentit  

 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista 

iPadille. 

 Dokumentin kommentointi katseluohjelmassa 

 Dokumenttien kopiointi toiselle alustalle 

 Dokumenttien URL-osoitteiden vienti 

  

Projektit Uusi valikkorakenne projektin suunnittelussa 

 Useiden projektien tietojen joukkopäivitys 

  

Projektitoimisto Kaaviot projektitoimistossa 

  

Tapaukset Vapaatekstihaku tapauksissa 

 Tapauksen vastuuttaminen tapausten listauksesta 

 Tapauksen kommentit tapausten listalla 

 Julkiset tapausten web-lomakkeet 

 Tapauksen tilan muuttaminen manuaalisesti takaisin 

tilaan ”Uusi” 

 Mahdollisuus kontrolloida tapauksista lähetettäviä 

ilmoituksia sähköpostiin 

 Sähköpostitse lähetetyt tapaukset tallentuvat 

sähköpostiarkistoon 

  

Raportit Raporttien näkymät (etupaneeli)  

 Lisää kalenterin määritteitä 

  

Resurssit Filtteröinti varaustilanteen mukaan 

  

Hallinnointi Yleisten resurssien haku roolien perusteella 
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Dokumentit 

Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista iPadille 

Dokumenttien katseluohjelmat on uusittu ja ne käyttävät HTML5-kieltä. Tämä 

tarkoittaa, että ne tukevat kaikkia nykyaikaisia selaimia ja niitä on mahdollista 

käyttää myös iPadilla.  

Dokumenttien kommentointi katseluohjelmassa 

Voit luoda yksityisiä kommentteja (huomautuksia) dokumentteihin käyttäessäsi 

dokumentin katseluohjelmaa. Kommentit tallentuvat järjestelmään.  

Dokumenttien kopioiminen toiselle alustalle 

Käyttäjät, joilla on pääsy useampaan kuin yhteen alustaan voivat kopioida ja liittää 

dokumentteja alustasta toiseen, eikä dokumentteja tarvitse ladata erikseen omalle 

koneelle. 

Dokumenttien URL-osoitteiden vienti 

Dokumenttien URL-osoitteet voi valita vietäväksi Excel-tiedostoon. Valittujen 

dokumenttien linkit listautuvat omaan sarakkeeseen metadatan viennin yhteydessä. 
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Projektit 

Uusi valikkorakenne projektin suunnittelussa 

Navigointi projektin suunnittelun välilehdille Suunnittelu, Tehtävien yksityiskohdat, 

Resurssien allokointi ja Budjetti ja seuranta tapahtuu nyt pikavalikon avulla 

Suunnitteluvalikosta. 

 

 
Navigointi projektilistalta 

 

 
Projektin suunnittelun välilehdet ovat nyt allekkain suunnitteluvälilehdellä 

 

Projektien tietojen joukkopäivitys 
 
Voit päivittää useiden projektien tietoja samaan aikaan. Valitse päivitettävät 

projektit ja klikkaa kynän kuvaketta työkaluriviltä. Näkymään ilmestyy 

joukkopäivityksen valikko, jossa muutokset voi tehdä ja tallentaa.  

 

 
Kynän kuvake työkalurivillä avaa tehtävien joukkopäivityksen valikon 
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Joukkopäivityksen valikko 
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Projektitoimisto 

Kaaviot projektitoimistossa 

Voit tarkastella projekteja ruudukossa tai diagrammeina. Diagrammeja voi 

tarkastella yhteenvetona tai kuplakaavioina. 

 

 
Näyttötila 

 

Yhteenvetokaaviot 

Käyttäjä voi valita, mihin parametreihin kaavio pohjautuu. Vaihtoehtoisesti 

ryhmittele toinen parametri. Kuvaaja voidaan näyttää eri kuvaajatyyppeinä, kuten 

sarake, pylväs tai piirakka. 

 

 
Yhteenvetokaavio 

 

Kuplakaaviot 

Käyttäjä voi valita, mihin parametriin kaavion tulisi perustua. Arvot x- ja y-akselille 

ovat pakollisia. Vaihtoehtoisesti määritä mitä parametria olisi käytettävä 

kuplakoolle. Voit myös vaihtoehtoisesti ryhmitellä yhden ylimääräisen parametrin. 

 

 
Kuplakaavio 
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Tapaukset 

Vapaatekstihaku tapauksissa 

Nyt voit etsiä hakusanalla tapauksia. Voit esitä tapauksia esimerkiksi hakusanalla 

”testi” ja kaikki tapaukset, joissa sana esiintyy haettavissa kentissä listautuvat. 

 

 
Vapaatekstihaku tapausten listauksesta 

 

Seuraavat kentät sisältyvät vapaatekstihakuun: 

 Tapausnumero (Vain tarkat osumat. Jos haetaan numerolla ”15”, tapaus #15 

listataan, mutta ei tapauksia #150 tai #115.) 

 Yhteenveto 

 Kuvaus 

 Aktiviteettikategoria 

 Lisäkategoria 1 

 Lisäkategoria 2 

 Kommentit 

 Mukautetut kentät teksti ja valintalista (sekä Tehtävä ja tapaus että 

Tapaustyyppi erityinen) 

 

Tapauksen vastuuttaminen tapausten listauksesta 

Voit vastuuttaa yhden tai useamman tapauksen tapauslistalta.  

 

 
Tapausten vastuuttaminen tapausten listauksesta 
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Kommentit tapausten listalla 

Tapausten kommentit voi asettaa nähtäville tapausten listauksen sarakkeeseen.  

 

Sarakkeessa näkyy kommenttikuvake ja tieto, montako kommenttia kussakin 

tapauksessa on. Klikkaamalla kuvaketta näkymään avautuu ruutu, jossa kommentit 

näkyvät. 

 

Vietäessä tapausten tietoja Exceliin, kommentit sisältyvät tiedostoon. 

 

 
Kommentit tapausten listauksessa 

 

 
Tapausten kommenttiruutu 

  

Julkiset tapausten web-lomakkeet 

Tapausten web-lomakkeita voi julkaista nyt myös ulkoisilla websivuilla. Käyttäjään 

liittyvää informaatiota ei voida sisällyttää lomakkeeseen.  
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Tapauksen tilan muuttaminen manuaalisesti takaisin tilaan “Uusi” 

Nyt on mahdollista manuaalisesti muuttaa tapauksen tila takaisin Uudeksi.  

Mahdollisuus kontrolloida tapauksista lähetettäviä ilmoituksia 
sähköpostiin 

Voit hallinnoida, milloin tapausten vastuuttamisesta tai tapausten tietojen 

muutoksista lähetetään sähköposti-ilmoitus.  

 

Alustan hallinnoija määrittää Asetukset-moduulin Perusvalinnoista tapauksien 

sähköpostin parametrit (Tapauksen toimeksiantosähköposti ja Tapauksen 

muutossähköposti).  

 

Hallinnoija voi valita vaihtoehdoista: Aina, Käyttäjän määrittämä tai Ei koskaan.  

 

Jos valittuna on Käyttäjän määrittämä, silloin kukin käyttäjä voi itse määrittää 

ilmoitusasetukset Omasta profiilista. Lähetä sähköposti-ilmoitus on oletusvalintana.  
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Perusvalinnat sähköposti-ilmoituksista Asetukset-moduulissa 

 

 
Sähköposti-ilmoitusten asetukset Omassa profiilissa 

 

Sähköpostitse lähetetyt tapaukset tallentuvat sähköpostiarkistoon 

Tapaukset, jotka on lähetetty sähköpostitse tallentuvat sähköpostin arkistoon. Voit 

nähdä lähetetyn tapauksen tietoja klikkaamalla viestiä.  

 

 
Sähköpostitse raportoitu tapaus sähköpostin arkistossa 

 



 Webforum  Uutta Webforumissa 15.1 

 Copyright  Webforum Europe AB 13 

 
Sähköpostitse lähetetyn tapauksen tiedot 
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Raportit 

Raportit moduulin välilehtien muuttunut järjestys 

Välilehden Analyysit nimi on muutettu Vanhat analyysit ja se on siirretty valikossa 

oikeaan laitaan. Välilehti näkyy vain siinä tapauksessa, jos aikaisempia raportteja 

on tallennettu.  

 

Välilehden Analyysit Beta nimi on nyt Analyysit ja se löytyy valikon vasemmasta 

laidasta. 

 

Välilehdet Kuvaaja, Näkymät ja Admin näkymä ovat uusia, lisätietoja alla.  

 

 
Välilehdet 

Raporttien näkymät (etupaneeli) 

Hallinnoija voi joustavasti luoda projektien tiedoista raporttinäkymiä (etupaneeli). 

Kaikkien alustan projektien tietoja voi hyödyntää näkymiä luodessa, filtteröidessä ja 

summatessa.  

 

Voit määrittää miten monta näkymää tahansa. Jokainen näkymä voi sisältää 1-4 

riviä ja jokainen rivi 1-3 saraketta. Raportit luodaan kunkin solun 

näkymämatriisissa. Raporttityyppi voi olla graafinen tai matriisi ja näkymät voidaan 

lisätä missä järjestyksessä tahansa. Käytössä on samat raporttien asetukset kuin 

välilehdellä Analyysit ja Kuvaaja.  

 

 
Saatavilla on raporttinäkymä ilman filtteröintiä  
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Saatavilla on filtteröity raporttinäkymä  

 

 

 
Näkymät luodaan ja niitä muokataan Admin näkymässä 
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Muokkaa näkymää 

Lisää kalenterin määritteitä 

Kolme uutta kalenterin määritettä: Kvartaali, Kuukausi ja Viikko on lisätty Raportin 

komponentteihin. Voit esimerkiksi määrittää vuodet riveille ja kuukaudet 

sarakkeille kuten kuvassa alla. 

 

 

 
Uudet kalenteriattribuutit 
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Resurssit 

Filtteröinti varaustilanteen mukaan 

 

Resurssien käytön Varaustila näkymässä on mahdollista filtteröidä käyttöasetetta 

varaustilanteen perusteella.  

 

 
Filtteröinti varaustilanteen perusteella 
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Hallinnointi 

Yleisten resurssien haku roolien perusteella 

Yhteisiä resursseja voi nyt hakea työroolin perusteella. 

 

 
Yhteisten resurssien haku työroolin perusteella 


