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Tietoja tästä dokumentista 

Tässä dokumentissa kuvataan tärkeimpiä uusia toimintoja Webforumin versiossa 

15.2. 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 

Aloita Uusi Aloita-moduuli (“dashboard”) saatavilla. 

  

Dokumentit Mahdollisuus sallia dokumenttien päivittäminen 

tarkistusprosessin aikana 

 Uusi listaustoiminto näyttää kaikki lukitut 

dokumentit 

 Metadatan määrittäminen korvaamisen yhteydessä 

 Loki 

  

Projektit Projektin käyttöoikeudet 

 Projektin historia 

  

Issue management Tapauskenttien asetukset 

 Tapausten oletusfiltterit 

 Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset 

 Tapausten muistutukset 

 Avattavat linkit tapauksissa 

 Mahdollisuus luoda suljettuja tapauksia, joita ei voi 

sulkemisen jälkeen muokata 

 Luo projektiresurssit tapausten vastuuttamiseen 

 Ei näytetä projekteihin liittyviä kenttiä tapauksissa  

 Ei näytetä tapaustyyppiä tapauksissa 

 Mahdollisuus lisätä linkkejä tapausten web-

lomakkeeseen 
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Aloita-sivu / Dashboard 

 
 

Järjestelmässä on nyt uusi Aloita-moduuli. (Moduuli on aktivoitu vain muutamilla 

käytössä olevilla alustoilla. Ota yhteys Webforumiin ottaaksesi moduuliin 

käyttöön). Aloita-sivu on ensimmäinen, jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan 

Webforumiin. Sivu sisältää alustan hallinnoijien julkaisemia tietoja sekä 

käyttäjäkohtaista tietoa kuten käyttäjälle vastuutetut tehtävät tai viimeisimmäksi 

avatut dokumentit. Hallinnoijat voivat päättää, mitä tietoja alustalta näytetään 

määrittämällä näytettävät ”widgetit”. 
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Dokumentit  

 

Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin aikana 

Kun tarkistusprosessi aloitetaan, on mahdollista sallia dokumentin muokkaaminen 

sen aikana. Jos muokkaaminen sallitaan, tarkistettava dokumentti ei lukitu (paitsi 

silloin, kun joku muokkaa sitä). Muussa tapauksessa dokumentti pysyy lukittuna 

prosessin ajan. Dokumentit pysyvät aina lukittuina, kun kyseessä on 

hyväksymisprosessi.   

 

Uusi listaustoiminto lukituille dokumenteille 

Dokumenttiarkiston pikalinkkeihin on lisätty toiminto, joka näyttää kaikki alustan 

lukitut dokumentit kerralla. 

 

Metadatan määrittäminen korvaamisen yhteydessä 

Dokumentin määritteet on mahdollista päivittää dokumentin korvaamisen 

yhteydessä (käyttämällä toimintoa ”Korvaa” dokumentin sisältövalikosta). 

 

Loki 

Dokumenttien loki näyttää nyt myös tiedot dokumentin lukitsemisesta/lukituksen 

avaamisesta sekä lainaamisesta/palauttamisesta.  
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Projektit 

 

Projektin oikeudet 

Projektien käyttöoikeusasetuksien määrittämisen mahdollisuuksia on parannettu 

uudella oikeuksienhallinnan mallilla. Hallinnoija voi antaa oikeuksia käyttäjille tai 

ryhmille projektin eri välilehdille. Oikeudet määritetään projektin tasolla. 

 

Projektin välilehdille voi määrittää käyttöoikeudet kolmella tasolla: 

 Ei pääsyä: Välilehti ei näy käyttäjälle. 

 Lue: Välilehti näkyy käyttäjälle ja sen tietoja on mahdollista lukea. 

 Muokkaa: Välilehti näkyy käyttäjälle ja sen tietoja on mahdollista muokata.  

Raportit-välilehdelle on saatavilla vain Ei pääsyä ja Lue oikeudet. 

 

Täydet käyttöoikeudet antavat automaattisesti korkeimman tason oikeudet kyseisille 

välilehdille. 

 

Ne käyttäjät, joilla on Täydet käyttöoikeudet on pääsy Oikeudet-välilehdelle sekä 

mahdollisuus määrittää oikeuksia. 

 

Kaikki käyttäjät -ryhmää ei voida poistaa näkymästä. Oikeusasetuksista on 

kuitenkin mahdollista määrittää tälle ryhmälle halutut oikeudet. 

 

Projektin jäsenet -ryhmä sisältää kaikki resurssit, jotka on allokoitu kyseiselle 

projektille. Resursseja hallinnoidaan Resurssit-välilehdellä. 

 

Ne ryhmät, joille on annettu pääsy projekteihin Asetukset-moduulin 

moduulikohtaisissa oikeuksissa, näkyvät listassa, mutta eivät ole aktivoituna. Ainoa 

keino poistaa nämä ryhmät on muuttaa moduulikohtaisia oikeuksia Asetukset-

moduulissa (Asetukset / Ryhmät / Moduuliluvat). Lisätietoja alla.  

 

 
Projektin Oikeudet-välilehti 
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Jotkut hallintaoikeuksista ryhmä- tai moduulilupatasolla antaa pääsyn kaikkiin 

projekteihin alustalla. 

 

Moduulilupa Projekteihin = Hallintaoikeus 

antaa täydet oikeudet kaikkiin projekteihin 

alustalla. 

 

 

 
 

Moduulilupa Tapauksiin = Hallintaoikeus 

antaa muokkausoikeudet projektien 

Tapaukset-välilehdellä kaikissa projekteissa 

alustalla. 

 

 
 

 

 
 

Oikeusasetusten määräytyminen moduuliluvista 

 

Projekteille on kaksi turvallisuustasoa. 

 

Vakioturvallisuus: 

Projektin hallinnoijalla on mahdollisuus antaa pääsy projektiin rajoituksetta kaikille 

alustan käyttäjille ja ryhmille. 

 

Rajoitettu turvallisuus: 

Projektin hallinnoijalla on mahdollisuus antaa oikeuksia vain projektin resursseissa. 

Saadakseen pääsyn projektiin, käyttäjä tulee lisätä projektin resurssilistaan 

Resurssit-välilehdellä. 

 

Molemmissa tapauksissa niillä ryhmillä, joilla on hallintaoikeudet Projektit-

moduuliin on myös pääsy niihin. Katso lisätietoja edeltä.  
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Turvallisuustasoa hallitaan Asetukset-moduulin Perusvalinnoissa, kohdassa Salli 

käyttöoikeusasetukset projektiin kuulumattomille resursseille. Jos käyttöoikeuksia 

projektiin kuulumattomille ei sallita, ei projektin ulkopuolisia käyttäjiä voida lisätä 

projektin Oikeudet-välilehdellä. 

 

Vakioturvallisuus Rajattu turvallisuus 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

On mahdollista lisätä käyttäjiä projektin Oikeudet-välilehdellä  

 
 

Ei ole mahdollista lisätä käyttäjiä projektin Oikeudet-välilehdellä 

 

Projektin turvallisuustason asetukset  
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Projektin historia 

 

Projektin tietojen muutokset tallentuvat. Muutosloki löytyy klikkaamalla Historia 

Projektin tiedot -välilehdeltä. 

 

 
Linkki projektin historiaan 

 

 

 
Historialoki 
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Tapausten hallinta 

Tapauskenttien asetukset 

Monet tapausten ja tehtävien kentät ovat yhteisiä. Tämä mahdollistaa tapausten ja 

tehtävien hallinnoinnin ja seurannan molemmissa samaan tapaan.  

 

Käyttäjät, jotka eivät tarvitse näitä ominaisuuksia, voivat nyt poistaa käytöstä 

kenttiä Tapaukset-moduulissa. 

 

Vakio- ja tehtäväkentät sekä tapaustyyppi erityinen -kentät voidaan asettaa 

näkyville tai poistaa näkyvistä. Kunkin kentän voi asettaa näkyville tai pois 

näkyvistä yksitellen. 

 

 
Valittavat kentät 

 

Tapausten oletusfiltterit 

 

Hallinnoijien on mahdollista luoda oletusfilttereitä tapauksiin. 

 

Oletusfiltteri näyttää käyttäjälle hallinnoijan määrittämät tiedot käyttäjän mennessä 

ensimmäisen kerran tapausten listaukseen. Käyttäjän palatessa listaukseen 

seuraavan kerran, näytetään käyttäjälle se lista, jota hän edellisen kerran tarkasteli. 

Oletusfiltteri on käytettävissä kaikille käyttäjille milloin tahansa.  

 

Oletusfiltterinäkymiä voidaan määrittää sekä Tapausten hallinta-moduulin 

päätasolla, että kunkin projektin Tapaukset-välilehdellä, kussakin voi olla 

maksimissaan yksi oletusfiltteri. 

 

Oletusfiltterin voi laatia samaan joustavaan tapaan kuin muutkin käyttäjän 

määrittämät filtterit.  

 

Jotta oletusfilttereitä voi luoda, vaaditaan: 

 Tapaukset moduulin tasolle: Hallintaoikeudet 

 Projektin tapaukset tasolle: Täydet oikeudet 
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Filtterivalikoiman lista 

 

 
Tallenna filtteri 

 

 
Hallinnoi filttereitä 

 

Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset 

 

Uusien tapauksien sähköposti-ilmoitus on mahdollista lähettää valituille 

vastaanottajille.  

 

Ilmoitusten vastaanottajat voidaan määrittää tapausten moduulitasolla sekä 

projektien tapauksissa. Projektitason ilmoitusten jakelu kohdistuu vain kyseiseen 

projektiin.  

 

Tapausten moduulitasolla voidaan määrittää, sisällytetäänkö projekteihin liittyvät 

tapaukset (kaikki projektit sisällytetään) ja/tai ei sisällytetä. 

 

Käyttäjällä tulee olla lukuoikeudet tapaukseen, jotta hän voi vastaanottaa 

sähköposti-ilmoituksen. 
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Sähköposti lähetetään välittömästi, kun tapaus on lisätty.  

 

Klikkaa rattaan kuvaketta saadaksesi näkyviin Tapausten lisäämisen 

ilmoitusasetukset. Hallinnoija voi valita käyttäjät, joiden tulee saada sähköposti-

ilmoitus, kun uusi tapaus lisätään. Projektien tapausten sisällyttämisen valintaruudut 

ovat saatavilla vain Tapaus-moduulin tasolla.  

 

Jotta tapausten ilmoitusasetuksia voi hallita, vaaditaan 

 Tapaus-moduulin tasolle moduuliluvaksi: Hallintaoikeudet 

 Projektin tasolle: Täydet oikeudet 

 

 
Tapaus-moduulin työkalurivi 

 

 

 
Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset moduulitasolla 

 

 

 
Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset projektin tasolla (Huomaa: Valitulla 

käyttäjällä oltava vähintään lukuoikeudet projektin tapauksiin saadakseen 

ilmoituksen) 
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Sähköposti-ilmoitus 

 

Tapausten muistutukset 

 

Voit määrittää tapauksille muistutuksia. Kun tapaukselle asetettu päivämäärä 

saavutetaan, muistutusviesti lähetetään määrätyille käyttäjille sähköpostitse. 

Muistutuksia ei lähetetä suljeuista tapauksista.  

 

Muistutuksia voidaan määrittää seuraaviin kenttiin: 

 Suunniteltu aloituspäivä 

 Suunniteltu lopetuspäivä 

 Tapaustyyppi erityinen -kentät (Tyyppi Päivämäärä)  
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Muistutus määritetään kellon kuvakkeesta kullekin kentälle. Muistutuspäivä 

perustuu sille päivämäärälle, joka on valittu kenttään. 

 

Kellon kuvake on harmaa, mikäli päivämäärää ei ole valittu. Päivämäärä tarvitaan, 

jos halutaan määrittää muistutus. 

 

 
 

Kellon kuvake on sininen, jos kenttään on asetettu päivämäärä, mutta muistutusta ei 

ole määritelty. 

 

 
 

Kellon kuvake on vaaleanpunainen, jos muistutus on määritelty.  

 

 
 

Klikkaa kellon kuvaketta avataksesi lisätäksesi muistutuksen.  

 

Toiminto ilmoittaa, milloin muistutus lähetetään. Voit määrittää, miten monta 

päivää ennen määräpäivää muistutus lähetetään. Järjestelmä laskee ja näyttää 

lähettämispäivämäärän. 

 

Muistutus voidaan lähettää vastuulliselle ja/tai raportoijalle tai mille tahansa 

käyttäjälle tai ryhmälle. Vastuullinen on oletusvalintana.  

 

Klikkaa Lisää ja valitse tarvittavat käyttäjät ja ryhmät.  Poista-nappula poistaa koko 

muistutuksen.  

Lisää muistutus 
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Valitse vastaanottajat 

 

 

Sähköpostimuistutus 

 

Avattavat linkit tapauksissa 

Tapauksen kuvauskenttään sekä kommentteihin on mahdollista lisätä linkkejä. 

Klikatessa linkkiä se avautuu. 
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Linkit tapauksen kuvauksessa ja kommenteissa 

 

Mahdollisuus luoda suljettuja tapauksia joita ei voi päivittää 

Voit luoda suljettuja tapauksia, joita ei voi sulkemisen jälkeen muokata. 

 

Toimintoa hallinnoidaan Asetukset-moduulissa valinnalla Salli suljettujen tapausten 

päivittäminen. Kun suljettujen tapausten päivittäminen estetään, toiminto koskee 

kaikkia käyttäjiä, mukaan lukien hallinnoijia.  

 

 
Perusvalinnat: Salli suljettujen tapausten päivittäminen 
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Luo projektiresurssit tapausten vastuuttamiseen 

Jos tämä valitaan, projektiresurssi luodaan automaattisesti projektin tapauksille, 

ellei ole jo luotuna.  

 

Jos ei valita, tapauksen vastuuttaminen käyttäjälle, joka ei ole projektiresurssi ei ole 

mahdollista. 

 

 
Perusvalinnat: Luo projektiresurssit tapausten vastuuttamiseen 

 

Ei näytetä projekteihin liittyviä kenttiä tapauksissa 

Jos alustalla ei ole projekteja, projekteihin liittyvät kentät eivät näy Tapaukset-

moduulissa. 

 

Tapaustyyppiä ei näytetä tapauksissa 

Jos vain yksi tapaustyyppi on määritelty alustalle, tapaustyyppi ei näy Tapaukset-

moduulissa. 
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Linkit Tapauksen Web-lomakkeessa 

Voit luoda klikattavia linkkejä Tapausten Web-lomakkeeseen. 

 

 
 

Tapausten Web-lomakkeen asetukset 

 


