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Tietoja tästä dokumentista 

Tässä dokumentissa kuvataan tärkeimpiä uusia toimintoja Webforumin versiossa 

16.1. 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 

Aloita-sivu Tekstin muotoilu uutisissa 

  

Dokumentit Uusi plugin Chromelle 

 Dokumenttien kommentointi 

 Nopea haku dokumentin määritteille 

 Tuki IFC tiedostoille dokumenttien katselu-

ohjelmassa 

  

Projektit Aktiivinen / Ei käytössä pudotusvalikoissa  

 Laskettavat mukautetut kentät projekteille 

 Laskettavat mukautetut kentät projektin tehtäville 

 Toimittajan laskut 

  

Tapaukset Tapausten tulostus 

 Katso poistetut tapaukset 

 Tapauksen mukautettujen kenttien sijainti 

 Laskettavat mukautetut kentät 

  

Riskit Laskettavat mukautetut kentät 
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Aloita sivu / Dashboard 

Tekstin muotoilu uutisissa 

Aloita-sivun uutiset-osiossa on mahdollista muokata tekstiä samalla tavalla kuin 

Tietoja-osiossa. 

 

Muuta 

“Viimeisimmät tiedostoni” näyttää nyt viimeksi avattujen dokumenttien lisäksi 

käyttäjän lataamat dokumentit. 

 

Dokumentit 

Uusi plugin Chromelle 

Webforum plugin tukee nyt myös Chromea (Windowsilla) Internet Explorerin 

lisäksi. Plugin mahdollistaa samat toiminnallisuudet kuin aikaisemminkin: Online 

muokkauksen ja drag&drop -toiminnon. Plugin on saatavilla myös Firefoxille 

(Windows ja Mac). 

Dokumenttien kommentointi 

Tarkistuskommentit näytetään nyt tavallisten kommenttien yhteydessä. Kommentit 

on mahdollista viedä Excel-tiedostoon.  

Nopea haku dokumentin määritteille 

Nopea haku tekee nyt haun myös käyttäjän määrittämien määritteiden perusteella 

dokumentin nimen ja kuvauksen lisäksi. Hakutoiminto koskee määritetyyppejä 

Teksti yksi rivi ja Teksti useita rivejä. 

 

Tuki IFC tiedostoille dokumenttien katseluohjelmassa 

Dokumenttien katseluohjelma piirustusten katseluun tukee nyt IFC tiedostoja. 

(Katseluohjelma on Webforum Professionalin ominaisuus.) 
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Projektit 

Aktiivinen / Ei käytössä pudotusvalikoissa  

Voit nyt aktivoida ja ottaa pois käytöstä haluamasi mukautettujen kenttien arvot 

pudotusvalikoista. 

 

Käytöstä poistetut valintalistan pudotusvalikon arvot eivät näy projektin tiedot -

välilehdellä tai projektin joukkopäivityksessä, ellei niitä ole jo valmiiksi valittuna 

projektille. 

 

Filtteripaneelin valikkoihin sisällytetään aina myös ei käytössä olevat arvot.  

 

Muokkaa mukautettua kenttää 

 
Laskettavat mukautetut kentät projekteille  

Voit luoda projektille mukautetun kentän laskentakaavalla.  

 

Laskentakaavakentät luodaan samoin kuin mikä tahansa muu kenttä Asetukset-

moduulissa.  

 

Kentät on mahdollista asettaa näkyville projektilistalle. Kentän tiedot voidaan viedä 

Exceliin samoin kuin muu projektin tieto ja sisällyttää projektin tulostukseen. 

 

Kentät näkyvät myös projektin tiedoissa muiden kenttien lailla. 
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Kaavan määritys perustuu numeerisiin mukautettuihin kenttiin, laskutoimituksiin 

(plus-merkki (+) yhteenlasku, miinusmerkki (-) vähennyslasku, tähti (*) kertolasku, 

kauttaviiva (/) jakolasku) ja sulkeisiin, jotka ohjaavat laskennan järjestystä. 

 

Desimaalikenttä määrittää, kuinka monta desimaalia arvossa tulisi näkyä. 

 

Vaihtoehtoisesti arvo voidaan näyttää myös prosentteina. 

 

Mukautetun kentän asetukset 

 

 
Projektilista 
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Projektin tiedot 

 

Laskettavat mukautetut kentät projektin tehtäville 

Voit luoda projektin tehtäville mukautetun kentän laskentakaavalla.  

 

Asetukset toiminnolle ovat samat kuin projekteille. 

 

Kentät näytetään projektin tehtävien yksityiskohdissa samoin kuin muut mukautetut 

kentät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävien yksityiskohtien asetukset 
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Toimittajan laskut 

Monissa projekteissa toimitukset muodostavat merkittävän osan toiminnan kuluista, 

jotka voivat liittyä aikaan, materiaaleihin, hintoihin ja muihin kuluihin. Toimittajat 

lähettävät näihin liittyvät laskut. Toiminto tukee budjettia ja seurantaa laskujen 

osalta ja sisältää helpon tavan liittää toimittajan laskuja järjestelmään. 

 

Toimittaja on uusi resurssityyppi järjestelmässä. Toimittajat määritetään Toimittajat 

-sivulla Asetukset-moduulissa. Ne voidaan liittää samoihin resurssikategorioihin 

kuin muutkin resurssit. 

 

 
Toimittajalista 

 

Toimittajat-resurssityyppi lisätään resurssityyppilistaan. Toimittajat liitetään 

projektiin samaan tapaan kuin muutkin resurssit.  

 

Valintaruudut Sisällytä määrään ja kustannukseen määrittävät, sisällytetäänkö 

budjetti ja laskut Määrä ja Kustannus sarakkeisiin projektin seurannassa.  

 

 
Resurssit-välilehti 

 

Toimittajia voidaan käyttää samalla tavalla kuin muitakin resursseja 

projektisuunnitelmassa. Toimittajilla voi olla Budjetti, Kulutettu, Jäljellä ja Ennuste 

kuten muillakin resursseilla. 

 

 
Suunnittelu-välilehti 
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Toimittajia voidaan käyttää resurssina tapauksissa. 

 

 
Toimeksiantojen hallinnointi 

 

Toimittajan laskut -välilehdellä laskuja voidaan hakea, lisätä, poistaa ja päivittää. 

Syötetyt laskut voidaan myös viedä Exceliin. 

 

 
Toimittajan laskut -välilehti 

 

Oikeuksia hallinnoidaan kahdella tasolla: 

 Toiminto täytyy olla aktivoituna koko alustalle. 

 Kun toiminto on aktivoitu alustalle, oikeuksia toimittajan laskut -välilehteen 

hallinnoidaan kuten muitakin projektin välilehtiä. 

 

 
Oikeudet-välilehti 
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Toimittajan laskuja on mahdollista analysoida Raportit-moduulissa. 

 

 
Raportit-moduuli 
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Tapaukset 

Tapausten tulostus 

Voit tulostaa tapauksen yksityiskohdat. Valitse Tulosta Lisätoiminnot -valikosta, ja 

pdf luodaan. Pdf-tiedoston voi avata tai tallentaa dokumenttiarkistoon. 

 

 
Tapauksen tiedot 

Katso poistetut tapaukset 

Poistetut tapaukset eivät poistu kokonaan järjestelmästä. Poistettuja tapauksia ei 

näytetä peruskäyttäjille, mutta hallinnoijilla on mahdollisuus tarkastella suljettuja 

tapauksia. 

 

Filtteripaneelin alaosasta löytyy vaihtoehto Sisällytä poistetut tapaukset 

hakutuloksiin.  

 
Tapausten filtteripaneeli 
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Poistetut tapauksen näytetään listassa punaisella ja niihin lisätään teksti Poistettu.  

 

 
Tapauslista 

 

Tapauksen tiedoissa tapauksen nimi näytetään punaisella. Tapausta ei voi päivittää. 

 

 
Tapauksen tiedot 

 

Tapausten mukautettujen kenttien sijainti 

Voit määrittää, näkyvätkö mukautetut kentät oikeassa sarakkeessa (kuten 

aikaisemmin) tai osana päänäkymää vasemmalla puolella. 

 

Asetus määritetään Asetukset-moduulissa, Tapauksen muuttujat -sivulla. 

 

Valitse joko Vasen tai Oikea muuttaaksesi mukautettujen kenttien sijaintia. 

 

 
Tapauksen muuttujat -sivu 
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Jos mukautettujen kenttien sijainniksi valitaan Vasen, mukautetut kentät sijoitetaan 

suoraan Kuvaus-kentän jälkeen. Mukautetut tekstikentät, joissa on useita rivejä, 

skaalautuvat koko tekstin laajuudessa. 

 

 
Tapauksen tiedot 

 

Laskettavat mukautetut kentät 

Voit luoda tapauksiin mukautettuja kenttiä laskentakaavalla.  

 

Asetukset ovat samanlaiset kuin projekteissa. 

 

Kentät on mahdollista asettaa näkyville tapauslistalle. Kentän tiedot voidaan viedä 

Exceliin samoin kuin muu tieto ja sisällyttää tapauksen tulostukseen. 

 

Kentät näytetään tapauksen tiedot sivuilla muiden mukautettujen kenttien lailla. 

 

Kaavan määritys on samanlainen kuin projekteissa, mutta saatavilla olevat 

vakiokentät voidaan lisäksi sisällyttää kaavaan.   

 

 
Tapauslista 
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Tapauksen tiedot, oikea sarake 
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Riskit 

Laskettavat kentät 

 

Voit luoda riskeihin mukautettuja kenttiä laskentakaavalla.  

 

Asetukset ovat samanlaiset kuin projekteissa. 

 

Kentät on mahdollista asettaa näkyville riskilistalle. Kentän tiedot voidaan viedä 

Exceliin samoin kuin muu tieto ja sisällyttää tapauksen tulostukseen. 

 

Kentät näytetään Riskin tiedot -sivulla samoin kuin muut mukautetut kentät. 

 

Kaavan määritys toimii samoin kuin projekteissa, mutta saatavilla olevat 

vakiokentät voidaan lisäksi sisällyttää kaavaan.   

 

 
Riskilista 

 

 
Riskin tiedot  

 

 


