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Sisältö: 
 
Tämä pikaoppaan avulla saat käsityksen kuinka Webforum Project toimii. Saat ohjeet ensi 
askeliin, olet sitten hallinnoija tai käyttäjä. 
 

 
 
Vaihe 1 Kirjaudu sisään 
Kirjaudu sisään käyttäen sähköpostiosoitettasi käyttäjätunnuksena. Salasanan olet itse 
määrittänyt kutsuviestin saatuasi. Uusi salasana voidaan pyytää Kirjaudu sisään -sivulla. 
 
Vaihe 2 Lisää käyttäjät, ryhmät ja muut resurssit (vain hallinnoija) 
Projektin tehtäviin voidaan allokoida käyttäjiä ja resursseja ja ne on hyvä luoda ennen projektin 
suunnittelun aloittamista. 
  
Lisää käyttäjät Asetukset-moduulissa.  
 

 
 
Varmista, että käyttäjä kuuluu vähintään yhteen ryhmään, jolla on oikeudet 
projektimoduuleihin. Jos sopivaa ryhmää ei ole, lisää uusi ryhmä klikkaamalla Ryhmät 
vasemmasta valikosta. Anna ryhmälle tarvittavat oikeudet, jonka jälkeen valitse käyttäjät tälle 
uudelle ryhmälle. 
 
Hallinnoijilla tulee olla Hallinnoija-moduulilupa. Käyttäjien, joilla on käyttöoikeudet lisätä uusia 
projekteja, mutta ei hallinnoida Projektit-moduulia, tulee kuulua ryhmään, jolla on 
Perusoikeudet projekteihin. 
  
 
 
 



Vaihe 3 Lisää projekti 
Aloita klikkaamalla Projektit-moduulia. Perusta projekti klikkaamalla Uusi projekti. Voit myös 
kopioida olemassa olevan projektin valitsemalla kopioitava projekti listalta ja klikkaamalla 
Kopioi. Voit myös perustaa malliprojektin ja hyödyntää valmiita asetuksia uuden projektin 
luomiseksi.  
 

 
 
Lisää kaikki tarpeellinen projektin yleisinformaatio, kuten asiakas (sisäisiin projekteihin 
suosittelemme käytettävän “Sisäinen asiakas”), projektin nimi, valuutta, projektin aloitus- ja 
päätöspäiväykset jne. Hallinnoija voi määrittää, mitä kenttiä ja kategorioita projekteille luodaan 
Asetukset-moduulissa.  
 

 
 
Mene Resurssit-välilehdelle ja valitse resurssit/käyttäjät, jotka voivat osallistua projektiin. 
 
Suunnittele päätehtävät Suunnittelu-välilehdessä. Lisää kaikki tehtävät ja luo hierarkia valikon 
nuolinäppäinten avulla.  Aseta aloitus- ja lopetuspäivät ja valitse resurssit/käyttäjät kullekin 

tehtävälle painamalla  -kuvaketta.  
 

 
 



Lisää ja seuraa projektin taloudellisia tietoja Budjetti ja Seuranta -välilehdessä. ”Jälj.” tarkoittaa 
arvioitua jäljellä olevaa valmistumisaikaa, jonka avulla seurataan ajankäyttöä, kun projekti on 
lähtenyt liikkeelle ilman budjettimuutoksia.  
 
Vaihe 4 Aikaraportointi 
Aikaraportointi suoritetaan Aikaraportti-moduulissa. Voit käyttää päivä-, viikko- tai 
kuukausinäkymää. Päivänäkymä on hyvä, jos kommentteja on paljon ja haluat liittää ne yhteen 
raportoidun ajan kanssa. 
 

 
Vaihe 5 Raportointi 
Projektin Raportit-välilehdellä voit luoda haluamasi raportin. Valitse Mitat ja Filtterin 
komponenteista haluamasi muuttujat. Luo graafeja tai taulukkoja. Päivitetty budjetti ja aika-
arvot näkyvät raportoinnissa pienellä viiveellä.  
 

 
 
Ylätason Raportit-moduulissa voit analysoida kaikkien projektien tietoja ja luoda raporttien 
kokoelmia Admin-näkymässä.  
 
Lisätietoa 
Katso http://webforum.com/fi/tuki/ lisää ohjeita ja opasvideoita. 

http://webforum.com/fi/tuki/

