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Tietoja tästä dokumentista 

Tässä dokumentissa kuvataan tärkeimpiä uusia toimintoja Webforumin versiossa 

15.3. 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 

Alustan otsikointi Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla 

  

Aloita-moduuli Tekstin muokkaaminen Tietoja-osiossa 

  

Dokumentit Uusi plugin Internet Explorerille 

 Muita parannuksia 

  

Käyttäjät Uusittu Käyttäjät-moduuli käyttäjien kuvilla 

  

Projektit Projektin tiedot -välilehden muotoilu 

 Projektin kenttien asetukset 

 Vakiokenttiä muutettu mukautetuiksi kentiksi 

 Oletusfiltteri projektilistalla 

 Analysoitavien kenttien määrää lisätty 

  

Projektitoimisto Vaiheiden kuvaus 

  

Tapausten hallinta Tapausten summat 

 Parannettu tapausten vienti 

  

Riskien hallinta Parannukset riskien luettavuuteen 

 Riskimatriisin akselin parametrin määritys  
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Alustan otsikointi 

Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla 

Alustan oikeassa yläkulmassa näkyvä otsikointi on järjestelty uudella tavalla 

ryhmittelemällä toimintoja yhteen. Alustalle voi ladata kuvan, joka näkyy kiinteästi 

yläkulmassa sekä Käyttäjät-moduulissa. Tulevien päivitysten myötä kuva tulee 

näkymään myös useissa muissa kohdissa alustalla.  

 

 
 

Aloita / Dashboard 

Tekstin muotoilu Tietoja-osiossa 

Tietoja-osiossa voi nyt muotoilla tekstiä editorin avulla, kuten lihavoida, kursivoida 

tai alleviivata, lisätä linkkejä tai luoda bullet- tai numeroluetteloita. 

 

 
 

Dokumentit 

Uusi plugin Internet Explorerille 

Uusi plugin Internet Explorerille mahdollistaa samat toiminnot, kuten nykyinen 

plugin (Online muokkaus ja Drag & Drop) ja tukee IE9, IE10 ja IE11 versioita (32 

bit). Uusi plugin otetaan käyttöön kaikille asiakkaille tulevien kuukausien aikana. 

Plugin on olemassa myös Firefoxille ja pian myös Chromelle.  

Muita parannuksia 

Myös seuraavia parannuksia on tehty dokumenttiarkistoon: 

 On mahdollista valita sarakkeisiin Lukitsija ja Lukittu (päivämäärä ja aika) 

 Dokumenttikoreihin ja -kokoelmiin on lisätty Sijainti sarake 

 Dokumentteja voi hakea tiedostopäätteen perusteella 

 Dokumenttityyppeihin on lisätty kenttä kuvausta varten 



 Webforum  Uutta Webforumissa 15.3 

 Copyright  Webforum Europe AB 6 

Käyttäjät 

Uusittu Käyttäjät-moduuli käyttäjien kuvilla 

Käyttäjät-moduuli on uusittu käyttäjäystävällisemmäksi. Moduuli näyttää käyttäjän 

kuvan, mikäli se on ladattu alustalle. 

 

 
Käyttäjälista 

 

 
Yhteystiedot  
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Projektit 

Projektin tiedot -välilehden muotoilu 

Seuraavat muutoksen on tehty Projektin tiedot -välilehdelle: 

 Uusi valikko 

 Välilehti on jaettu kahteen valikkoon 

o Yleistä: sisältää projektiin liittyvää tietoa 

o Asetukset: sisältää projektiin liittyvät asetukset 

 Välilehdellä on osiot vakiokentille ja mukautetuille kentille. Vakiokentät 

näytetään ensin ja mukautetut näiden jälkeen. 

 Useita rivejä sisältävät mukautetut tekstikentät alkavat aina uudelta riviltä ja 

skaalautuvat tekstin määrän mukaisesti. 

 

Valikko 

 Tallenna projektin muutokset 

 Tulosta projekti 

 Avaa projektin historialoki 

 

 
Valikko Projektin tiedot -välilehdellä 

 

 

 
Projektin tiedot -välilehden uudet valikot 
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Sivun rakenne Yleistä-valikossa 

 

 

 
Asetukset-valikko 
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Skaalautuvat tekstikentät 

 

Projektin kenttien asetukset 

On mahdollista valita, mitkä vakiokentät ja toiminnot ovat käytössä projekteissa.  

 

Asetuksia muutetaan Asetukset-moduulin Perusvalinnoissa, kohdassa Saatavilla 

olevat projektin kentät ja toiminnot. 

 

Muutokset koskevat kaikkia alustan projekteja. 

 

 
Saatavilla olevat projektin kentät ja toiminnot 
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Ne kentät ja toiminnot, joita ei ole aktivoitu, eivät näy: 

 Projektin tiedoissa 

 Projektin historiassa 

 Projektin filttereissä/sarakkeissa/lajittelujärjestyksessä 

 Projektitoimiston filttereissä/sarakkeissa/lajittelujärjestyksessä 

 Projektitoimiston tulostusasetusten sarakkeissa 

 Projektitoimistossa projektin yksityiskohtaisissa tiedoissa 

 Projektitoimistossa projektin yksityiskohtaisien tietojen tulostuksessa 

 Analyyseissä 

 

Asiakas: Oletusasiakas on määriteltävä, jotta asiakaskenttä voidaan poistaa 

käytöstä. 

 

Aloituspäivä: Jos projektin aloituspäivä ei ole käytössä, projektin luomispäivä 

tallennetaan järjestelmään.  

 

Valuutta: Jos valuutta ei ole käytössä, tallennetaan Asetukset-moduulin 

perusvalinnoissa valittu valuutta projektin luomishetkellä.  

 

Tila: Jos tila ei ole käytössä, kenttä jätetään tyhjäksi. 

 

Projektipäällikkö ja tilannemuistutus: Jos kenttä ei ole käytössä: 

 Tilaraportoinnin muistutus aktivoitu -valintaruutua ei näytetä 

 Tilaraportti kuvake ei näy projektitoimistossa 

 Tilannemuistutus sähköposteja ei lähetetä. 

 

Vakiokenttiä muutettu mukautetuiksi kentiksi 

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja joustavoittamiseksi useita vakiokenttiä on 

muutettu mukautetuiksi kentiksi tai poistettu. Tarkoituksena on, että kukin asiakas 

voi määrittää järjestelmän asetukset omiin tarpeisiin sopivaksi. 

 

Seuraavat kentät on muutettu mukautetuiksi kentiksi: 

 Projektikategoria 

 Lisäkategoria 1 

 Lisäkategoria 2 

 Budjetti 

 Kulutettu 

 Ennuste 

 Kommentit 

 Sisäiset kommentit 

 Kuvaus 

 Asiakkaan yhteyshenkilö 

 Meidän yhteyshenkilö 

 Referenssi 

 

Jos kenttä ei ole käytössä, se on poistettu. 
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Kentät, jotka on muutettu mukautetuiksi kentiksi, siirretään mukautettujen kenttien 

yhteyteen. Kenttien järjestys on sama kuin aikaisemmin, eli: 

 Organisaatio 

 Prioriteetti 

 Budjetti 

 Kulutettu 

…jne.  

 

Projektin mukautettujen kenttien järjestystä voi vaihtaa Asetukset-moduulissa. 
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Oletusfiltteri projektilistalla 

Alustan hallinnoijat voivat määrittää oletusfiltterin projektilistalle. 

 

Oletusfiltteri näyttää käyttäjälle hallinnoijan määrittämät tiedot käyttäjän mennessä 

ensimmäisen kerran projektilistalle. Käyttäjän palatessa listaukseen seuraavan 

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

Oletusfiltteri on käytettävissä kaikille käyttäjille milloin tahansa.  

 

Oletusnäkymän voi laatia samaan joustavaan tapaan kuin muutkin käyttäjän 

määrittämät filtterit.  

 

Jotta oletusfilttereitä voi luoda, vaaditaan: 

 Projektit moduulin tasolle: Hallintaoikeudet 

 

 
Filtterivalikoima 

 

 
Tallenna filtteri 

 

 
Hallinnoi filttereitä 

Analysoitavien kenttien määrää lisätty 

Analysoitavien kenttien maksimimäärä on nyt 10 kenttää. 



 Webforum  Uutta Webforumissa 15.3 

 Copyright  Webforum Europe AB 13 

Projektitoimisto 

Vaiheiden kuvaus 

Projektitoimistossa näytetään nyt vaiheen nimi ja tehtävien yksityiskohtiin 

kirjoitettu kuvaus. 

 

 

 
Projektitoimiston projektilista 

 

Tehtävien kuvaus näytetään projektitoimiston yksityiskohdissa ja sisällytetään myös 

tulosteeseen. 

 

 
Projektitoimiston yksityiskohdat 

 

Tapausten hallinta 

Tapausten summat 

Järjestelmä näyttää nyt summat tapauslistalla. 

 

 

 
Summat tapauslistalla 

 

Summan arvo on filtteröityjen ja valittujen kenttien arvojen summa.  
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Summarivi näkyy luettelossa, jos yksi tai useampi kenttä on valittu näytettäväksi 

summina.  

 

Saatavilla on uusi kuvake . Kuvaketta klikkaamalla avautuu Tapausten sisällön 

määrityksen Summat. 

 

Tapausten sisällön määritys sisältää kentät, jotka ovat: 

 valittuina Tapausten sisällön määrityksessä JA 

 numeerisia 

o kaikki numeeriset mukautetut kentät (”Tapaustyyppi erityinen” ja 

”Tehtävä ja tapaus”) 

o valitut vakiokentät 

 

 
Summien asetukset 

Helpompi tapausten vienti 

 

1. Jos yhtään riviä tapauslistalla ei ole valittuna  Kaikki kyseisen filtterin 

tapaukset viedään. 

2. Jos yksi tai useampi rivi on valittuna  Viedään vain valitut tapaukset. 

Tapauksia, jotka sijoittuvat eri sivuille ei voida valita.  
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Riskien hallinta 

Parannukset riskien luettavuuteen 

Useita rivejä sisältävät mukautetut tekstikentät alkavat aina uudelta riviltä ja 

skaalautuvat tekstin määrän mukaisesti. 

 

 
Riskin tiedot 

 

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja joustavoittamiseksi kaksi vakiokenttää on 

muutettu mukautetuiksi kentiksi tai poistettu. Tarkoituksena on, että kukin asiakas 

voi määrittää järjestelmän asetukset omiin tarpeisiin sopivaksi. 

 

Seuraavat kentät on muutettu mukautetuiksi kentiksi: 

 Riskityyppi 

 Suljettu 

 

Jos kenttä ei ole käytössä, se on poistettu. 
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Riskimatriisin akselin parametrin määritys  

On mahdollista vaihtaa riskimatriisin akseleita. Alustan hallinnoija voi päättää, 

onko X-akselin parametrina Todennäköisyys vai Seuraus.  

 
X-akselin parametri = Todennäköisyys 

 

 

X-akselin parametri = Seuraus 

 

 
 

Riskimatriisi 

 

X-akselin parametri määritetään Asetukset-moduulin Riskin parametreissa. 

 

 
Riskin parametrit 


