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Webforum Alusta - Johdanto 
 

Johdanto 

 

Webforum on Internet-pohjainen työskentely- ja kommunikointialusta, joka on 

suunniteltu erityisesti auttamaan yrityksiä, organisaatioita ja projektiryhmiä 

informaation jakamisessa ja levittämisessä. Project Management moduulia käytetään 

projektin suunnitteluun, aikaraportointiin ja seurantaan. Moduulia voidaan käyttää 

myös asiakaslaskutuksen pohjana. Tämä opas kattaa vain järjestelmän Webforum 

Project osan ja muut osat on käsitelty Webforum Teamwork/Professional -oppaassa.  

 

Project Management moduulin avulla voit hallinnoida sekä pieniä että suuria 

projekteja ja projektiryhmiä. Jotta tämä olisi mahdollista, moduuli sisältää joukon 

konfiguroitavissa olevia asetuksia. Suurimmalla osalla näistä on oletusasetukset, joita 

käyttäjän ei tarvitse muuttaa. Jotkut kohdat kannattaa kuitenkin määrittää tarkkaan, 

jotta moduulin kaikki potentiaali olisi käytössä. On suositeltavaa, että ainakin 

hallinnoija lukee tämän oppaan tai osallistuu Webforumin koulutukseen. Tämä opas 

antaa yleiskuvan Webforumin erilaisista työkaluista ja toiminnoista käyttäjän sekä 

hallinnoijan perspektiivistä. 

 

Webforum Europe AB (webforum.com) on julkaissut alustan SaaS -palveluna, joka 

sisältää kaikki tarvittavat ohjelmat ja laitteistot kuin myös palvelintilan ja Internet-

yhteyden tehokasta toimintaa varten. Webforum on lisäksi vastuussa huollosta, 

varmuuskopioinnista ja muista palveluista. Palvelu (alusta) on saatavilla 

vuokraamalla käyttöoikeuslisenssejä. Ehdot ja edellytykset alustan käyttöä varten on 

esitetty Käyttäjäehdoissa ja Operaattorisopimuksessa. Varmista, että olet lukenut ja 

ymmärtänyt näiden sopimuksien sisällön. 

 

Jokaisella alustalla on yksi tai useampi nimetty hallinnoija. Hallinnoija on vastuussa 

yhteistyöalustan luomisesta, käyttäjien kutsumisesta alustalle ja rajoitusten ja 

käyttöoikeuksien osoittamisesta alustan käyttäjille. Yksityiskohtainen esittely alustan 

hallinnoinnista on annettu tämän oppaan Asetukset-luvussa. 

 

 

 

Vain Hallinnoijat voivat antaa alustaan käyttöoikeuksia ja käyttää hallinnoijille 

tarkoitettuja työkaluja ja toimintoja. 
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Sisään kirjautuminen 

 

Alustaa voidaan käyttää normaaleiden Internet-selainten kuten Microsoft Internet 

Explorerin tai Mozilla Firefoxin avulla. Jotta kaikki alustan toiminnot toimisivat 

tehokkaasti, on suositeltavaa käyttää Microsoft Internet Explorerin versiota 11, 

viimeisintä Mozilla Firefox tai Chrome -versiota. Kirjautumistiedot, jotka 

toimitetaan alustan hallinnoijan lähettämässä kutsusähköpostissa, ovat 

henkilökohtaiset, eikä niitä saa antaa muille. Säilytä nämä tiedot turvallisessa 

paikassa. 

 

Kirjoita alustan Internet-osoite (URL) osoitekenttään. Tulet alustan julkisen sivun 

etusivulle. Klikkaa valikosta ”Kirjaudu sisään” päästäksesi sisään kirjautumissivulle.  

 

Anna käyttäjätunnus ja salasana. Jos alusta on monikielinen, valitse haluamasi kieli. 

Lopuksi paina ”Kirjaudu sisään”. 

 

 

Webforumin Sisäänkirjautumissivu 

 

Monikielinen alusta 

 

Alusta on saatavilla useilla eri kielillä. Alasvetovalikosta voit valita haluamasi kielen.  

 

 

Kielivalinta koskee vain systeemin tietoja kuten valikoita ja toimintoja, 

kommentteja ja valmiiksi tehtyjä viestejä, mutta ei muuta alustalle tallennettua 

sisältöä.  

 

Työtilan ulkoasu 

 

Webforum Project -moduuleihin pääsee klikkaamalla alustan Projektit, 

Projektitoimisto, Aikaraportti, Tapaukset, Riskit, Raportit ja Resurssit välilehteä. 
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Jotta tämä olisi mahdollista, käyttäjän tulee kuulua ryhmään, jolla on käyttöoikeudet 

näihin moduuleihin. Lue Teamwork oppaan Hallinnointi kappale saadaksesi 

lisätietoja ryhmien hallinnoinnista. Tässä oppaassa on ryhmistä oma osa Asetukset-

luvussa. 

 

 

Lue Teamwork opas saadaksesi myös lisätietoja muista ylävalikon välilehtien 

toiminnoista.  

 

Ylätunnisteessa ovat linkit ulos kirjautumiseen ja käyttäjän henkilökohtaisiin 

tietoihin. Ylätunnisteesta näet myös sisään kirjautuneen käyttäjän nimen. Näet 

mahdollisesti myös ”Alustani”, joka mahdollistaa suoran työtilan vaihdon 

(edellytyksenä tälle on, että käyttäjä on mukana useammalla kuin yhdellä alustalla). 

 

 
 

Muista kirjautua ulos aina kun poistut alustalta, jotta kukaan muu ei voi päästä 

alustalle kirjautumatta sisään. 

 

 

Sinut kirjataan automaattisesti ulos, kun et ole käyttänyt alustaa 120 minuuttiin.  

 

Valikon ja alivalikon asetukset voidaan määrittää ryhmäkohtaisesti. Tämä opas 

kuvaa standardi ulkoasua.  
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Projektit 

 
Yleistä 
 

Tässä osiossa projekteja ja projektin toimintoja lisätään, suunnitellaan ja 

kontrolloidaan.  

 
Projektilista 
 

Kun klikkaat Projektit -moduulia, saat listan projekteista. Täällä voit hakea 

projekteja eri hakukriteereillä ja avata niitä, kopioida valmiita projekteja, tuoda 

projekteja, poistaa projekteja ja viedä projektitietoja järjestelmästä Exceliin. 

Projektit ovat oletuksena listattu viimeksi avatun päivän mukaisesti.  

Projektit listaus 

 
”Haku” vapaasanahaku kattaa lähes kaikki kentät, mukaan lukien mukautetut 

kentät. 

 

 

Projektin valitseminen 
 

Voit siirtyä projektista toiseen klikkaamalla projektin nimen vieressä olevaa pientä 

nuolta. Esiin tuleva lista näyttää viimeisimmäksi avatut projektit. Voit navigoida 

projektin tietylle välilehdelle suoraan valikosta.  
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Vaihda projektia 

 

 

Filtterit 
 
Erilaisia filttereitä voidaan tallentaa klikkaamalla “Tallenna filtteri”. Kun filtteriä 
tallennettaessa on mahdollista valita ”Jaettu filtteri” niin, että muutkin käyttäjät 

voivat käyttää tätä filtteriä. Projektien oikeusasetukset ovat edelleen rajaamassa 

näkyvyyttä projektikohtaisesti  

 

Alustan hallinnoijat voivat määrittää myös 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 
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Tallenna filtteri 

 

Filttereiden määritys tapahtuu kohdassa “Hallinnoi filttereitä” filtteröintipaneelissa. 

Jokaiselle filtterille voidaan määrittää sarakkeet ja lajitteluperuste. 

Hallinnoi filttereitä 

 

 

Työkalut 
 

 

Työkaluvalikossa on seuraavat toiminnot: 

 
    Uusi projekti 

 
Kopioi 

 
Poista 

 
Päivitä 

 
Vie 
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Tuo 

 
Sarakevalikoima 

 
Lajittelu 

 

 

Uusi projekti – Luo täysin uuden tai projektimalliin perustuvan projektin.  

 

Kopioi – Kopioi valitun projektin. 

 

Poista – Poistaa valitun projektin. 

 

Päivitä – Päivittää ruudun. 

 

Vie – valitun projektin metatiedot viedään Excel-taulukkoon. Taulukkoon voidaan 

viedä myös tiedot resursseista erillisille riveille: yksi rivi per projekti ja resurssi. 

 

Tuo – Tuo projektin, lue lisää alapuolelta. 

 

Sarakkeiden valinta – Listassa näkyvät sarakkeet on mahdollista valita.  

 

Lajittelu – Lajittelujärjestys on mahdollista valita. Lajittelu voidaan tehdä monen 

kentän perusteella ja lajittelu järjestys tehdään kenttien sijainnin perusteella.   
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Pikavalikko 

Pikavalikosta on mahdollista siirtyä suoraan projektin välilehdelle. 

Pikavalikko 

 

Huomaa, että projekteja, joihin on raportoitu aikaa, ei voida poistaa. Projektin 

poistamiseksi kaikki aikaraportit on deletoitava.  

 
 
Uusi projekti 

 

Kun klikkaat “Uusi projekti”, uusi projekti luodaan. Voit luoda manuaalisesti uuden 

tyhjän projektin tai luoda projektin malliprojektista.  

 

Kun kopioit projektimallia: 

1. Kaikki käyttöoikeusasetukset ryhmille kansioihin ja dokumentteihin 

kopioidaan uuteen kansioon 

2. Projektiryhmän käyttöoikeusasetukset siirtyvät uuden projektin 

projektiryhmälle 

 

 

Projektin kopiointi 

 

Projektin kopiointitoiminnon avulla voit kopioida valitun projektin. Valitse listalta 

kopioitavat kohteet. 
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Kopioi projekti 

 

 

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 

 

 

Vie projekteja 
 

Projektien vientitoiminnon avulla näkyvissä olevat projektit ja sarakkeet voidaan 

viedä Excel-tiedostoon.  

 

Myös käyttäjät voidaan viedä samalla kun muutkin projektin tiedot ollaan 

viemässä. Klikkaamalla Excel-kuvaketta voidaan viedä kaikki listassa sillä hetkellä 

näkyvät projektit. Viennin aikana annetaan mahdollisuus valita halutaanko käyttäjät 

ja muut resurssit sisällyttää vientitiedostoon. 

 
Resurssien vienti 
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Käyttäjät ja muut resurssit näkyvät erillisessä sarakkeessa kuten muutkin kentät, 

mutta jokaiselle resurssille on varattu oma rivinsä projektissa. 

 

  
Vientitiedosto 

 

 

Tuo projekteja 

 

Projektien tuontitoiminnon avulla      voit tuoda projekteja MS Projectista tai muista 

ohjelmista, jotka tukevat MS Projectin XML-tiedostoja.  

Tuo projektit 

 

Jos tuotava projektisuunnitelma sisältää resursseja, sinun tulee yhdistää MS Projectin 

resurssit Webforumin käyttäjiin tai resursseihin. Jos haluat yhdistää ne käyttäjiin tai 

yhteisiin resursseihin, käyttäjät/resurssit tulee olla valmiina systeemissä ennen kuin 

aloitat projektin tuonnin. Jos haluat yhdistää ne projektin resursseihin, voit lisätä 

projektin resursseja tuonnin aikana.  

Resurssien tuonti 

 

Tuonti-toiminto ei tue sinun omia WBS -koodeja, ainoastaan 1, 1.1, 1.2, 2 jne. ovat 

tuettuna. 
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Sarakkeiden valinta 

 

Listassa näkyvät sarakkeet voidaan määrittää -painikkeesta. 

 

 
Sarakkeiden valinta 

 

 
Sarakkeiden lajittelu 
 

Mene lajittelu-välilehdelle tai klikkaa -merkistä lajitellaksesi projektit. Lajittelu 

voi perustua useisiin kenttiin, myös niihin, jotka eivät ole näkyvissä. 

 

 
Lajittelu 
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Projektin tiedot 
 

Täällä voit antaa projektin perustiedot. Projekti pitää liittää asiakkaaseen. Jos tämä 

on sisäinen projekti ilman ulkoista asiakasta, hallinnoija voi perustaa virtuaalisen tai 

sisäisen asiakkaan tällaisia projekteja varten. Asiakkaita voit lisätä painamalla . 

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.  

 

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. 

Projektin tiedot -välilehti 
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Projektin asetukset -välilehti 

 

Tila ilmoittaa onko projekti käynnissä, ei aloitettu, pidossa vai loppuun suoritettu. 

 

Valuutta on projektissa käytetty valuutta. Hallinnoija on määrittänyt oletusvaluutan 

kaikille projekteille (Asetukset valikko). 

 

Projektikategoriaa käytetään korkeamman tason seurannassa, esim. seuratessa 

tiettyjen yksikköjen projekteja tai toimintoja. Hallinnoija on määrittänyt kategorian 

oletusarvon (Asetukset valikko). Projektikategoriakenttiä on kolme. Asetukset 

valikossa hallinnoija voi valita kategorioille nimen ja arvot. 

 

Oletushinta on aikaraportoinnin yksikön (esim. tunnin) hinta. Jokaisella projektilla 

on oletushinta. Oletushintaa voidaan käyttää hintana, jonka asiakas maksaa tai 

sisäisenä resurssien käyttömääränä.  

 

Oletuskustannus on vastaava kuin oletushinta, mutta se sisältää kustannuksen, jonka 

avulla katetuotto voidaan laskea.  

 

Projektipäällikkö on projektinpäällikön nimi. Projektipäällikön tulee olla 

järjestelmän käyttäjä.  

 

Etenemispalkki perustuu kohdassa valitaan, mitä etenemispalkki kuvaa;  

% suoritettu vai % kulutettu. 

 

“Nähtävissä projektitoimistossa” voit valita näkyykö projekti Projektitoimisto 

välilehdessä. 

 

“Projektitoimistossa Gantt palkkien väri” kuvaa mitä väriä projektien Gantt palkit 

tulisi olla Projektitoimistossa. 

 

”Näytä Omassa näkymässä” ilmoittaa näkyykö projekti omassa näkymässä. Oma 

näkymä on paikka, jossa käyttäjä näkee häneen itseensä liittyviä asioita, kuten mihin 
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projektin tehtäviin hänet on allokoitu. Tämän valintaruudun tulee olla aktiivinen, jos 

haluat tilaraportoinnin ja allokointi-ilmoitusten olevan käytössä. (Oma näkymä 

löytyy alustan oikeasta yläkulmasta) 

 

Projektimalli-ruutu ilmoittaa sen, että onko projekti malli vai ei. Projekti, joka on 

ilmoitettu projektimalliksi, ei näy projektitoimistossa tai raporteissa. Projektimallit 

on saatavilla, kun uutta projektia ollaan luomassa. Edelleen on mahdollista luoda 

projekti perustuen mihin tahansa muuhun projektiin, oikeuksista riippuen, projektin 

kopiointitoiminnolla.  

 

“Ota projektin kansiot käyttöön” projektille luodaan automaattisesti kansio 

dokumenttiarkistoon, kun projekti luodaan. Projektiin liitetyt henkilöt saavat 

automaattisesti pääsyn kyseiseen kansioon ja projektista poistetut henkilöt 

menettävät oikeuden automaattisesti myös projektin kansioon.   

 

“Kaikki käyttäjät”-ryhmä ei saa pääsyä projektin kansioon, jos kansio luodaan tällä 

tavalla. ”Kaikki käyttäjät”-ryhmälle tai mikä tahansa ryhmälle tai käyttäjälle, jotka 

eivät kuulu tähän projektiin, voidaan kuitenkin antaa pääsy tähän kansioon niin kuin 

mihin tahansa kansioon dokumenttiarkistossa.  

 

Tällä tavalla luotua kansiota ei voi siirtää tai poistaa niin kauan kuin se on liitettynä 

projektiin. 

 

“Laskutettavissa” – voit valita voiko projektia laskuttaa. Oletuksena valintaruutu ei 

ole valittuna.  

 

“Aktiivinen” – ilmoittaa onko projekti aktiivinen. Oletuksena valintaruutu on 

valittuna. Jos projekti ei ole aktiivinen, sen aikaraportointi on estetty ja se ei näy 

oletuksena projektiluettelossa. 
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”Historia” – Projektin tietojen muutokset tallentuvat. Muutosloki löytyy 

klikkaamalla Historia Projektin tiedot -välilehdeltä. 

Historialoki 

 

Mukautetut kentät 

Mukautetut kentät ovat käyttäjien määrittämiä ja näkyvät, jos niitä on luotu alustalle. 

Katso lisätietoja mukautetuista kentistä kohdasta  Asetukset > Mukautetut kentät. 

Useita rivejä sisältävät mukautetut tekstikentät alkavat aina uudelta riviltä ja 

skaalautuvat tekstin määrän mukaisesti. 

 

Aika, Budjetti, Toiminto ja Riski kentät ovat Projektitoimistossa projektin 

yleiskuvausta varten. Voit lisätä yhden yleiskommentin tai jokaiselle oman 

kommentin. Sisäiset kommentit eivät näy Projektitoimistossa. 

 

On myös mahdollista lisätä itse määriteltyjä tilakenttiä, jotka toimivat samalla tavalla 

kuin edellä mainitut kentät. Tämä tapahtuu kohdasta järjestelmän Asetukset > 

Perusvalinnat. Tilakentät voidaan myös poistaa täällä.  

 

“Tilaraportoinnin muistutus on aktivoitu” merkintäikkuna ilmaisee onko ko. 

projektille tilaraportointi aktivoitu tai ei. Tilaraportointi aktivoidaan 

Projektitoimistossa. Mikäli Projektitoimiston hallinnoija niin haluaa, muistutus 

voidaan kytkeä päälle / pois myös projektikohtaisesti. 

 

Ansaitun Arvon (Earned Value) laskeminen 

Ansaittu arvo sekä muita määritteitä on mahdollista nähdä Projektin tila-kohdassa. 

Klikkaa laske, niin eri arvot lasketaan. 

 

On erilaisia tapoja laskea ”Ansaittu arvo”. Kaikki ne vaativat lukuisia kenttiä, eli 

kaikissa käytettävissä yksiköissä on oltava yksikköhinta. 

Webforum käyttää seuraavia laskusääntöjä Ansaitun Arvon (Earned Value) 

laskemisessa: 



 Webforum Project • Käyttö- ja Hallinnointiopas 

 
 
 Copyright © Webforum Europe AB 22 

Nimi Kuvaus Kaava Selitys PM laskeminen 

PV Planned Value  Kertoo mikä on suunnitellun työn arvioitu arvo Projektin kaikkien 
tehtävien ja 

resurssibudjettien summa 

projektin alusta tähän 
päivään mennessä 

AC Actual Cost  Kertoo todellisen toteutuneen kustannuksen Kaikkien aikaraporttien 

summa tähän päivään 

mennessä 

EV Earned Value  Oikeasti toteutuneen työn arvioitu arvo EV= summa (AC tähän 
päivään mennessä / (AC 

tähän päivään mennessä 
+ ETC (PM:stä)) *BAC) 
kaikille suunnitelman 

tehtäville  

BAC Budget At Completion  Paljonko olet BUDJETOINUT KOKO TYÖHÖN? Kaikkien tehtävien ja 

resurssien budjettien 
summa 

CV Cost Variance EV-AC NEGATIIVINEN on budjetin ylitys, POSITIIVINEN on 
alle budjetin 

 

SV Schedule Variance EV-PV NEGATIIVINEN on aikataulusta jäljessä, 

POSITIIVINEN on aikataulua edellä 

 

CPI Cost Performance 
Index 

EV/AC Saan _____ senttiä 1 euroa kohti.  

SPI Schedule Performance 

Index 

EV/PV Edistyn ___% vauhdilla suunnitellusta  

EAC Estimate At 

Completion 

AC + (BAC 

– EV) / CPI 

Toteutunut tähän päivään mennessä plus jäljellä oleva 

budjetoitu muokattuna suorituskyvyllä. Kaava, jota 

käytetään silloin kun nykyiset muutokset ovat tyypillisiä. 

 

ETC Estimate To Complete 

 

Should be displayed as 
integer. 

EAC-AC Projektista vielä syntyvät kustannukset  

VAC Variance At 
Completion 

BAC-EAC Kertoo paljonko budjetti tulee olemaan yli/ali projektin 
lopussa? 

 

Jos AC = 0 -> CPI = 1 

Jos PV = 0 -> SPI = 1 

Jos AC ja ETC(PM:stä) = 0 -> EV = 0 

Jos AC ja ETC(PM:stä) = 0 -> EAC = 0 

Jos BAC tehtävälle = 0 -> EAC = AC + ETC ( PM:stä) 

 

Laskutoimitukset tehdään jokaiselle tehtävälle erikseen ja summataan sitten yhteen. 
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Lisäinformaatiota projektista 

 

Täällä voit kirjoittaa projektin kuvauksen, projektisalkun, yhteyshenkilöiden 

/sopimuksen tietoja, ja tietoja projektin organisaatioista ja dokumenteista. Voit myös 

liittää projektiin dokumentteja dokumenttiarkistosta, esim. seikkaperäisen projektin 

kuvauksen. Projektisalkku voi toimia hakukriteerinä Projektitoimistossa ja liitetyt 

tiedostot näkyvät linkkeinä, kun ”Projektin tiedot”-sivu avataan Projektitoimistossa 

klikkaamalla projektin nimeä. 

 

 

Lisäinformaatiota projektista 
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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 

 

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 
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 Tilannemuistutus sähköposteja ei lähetetä. 

 

 

Projektin tietojen tulostus 
 

Projektin tiedot voidaan tulostaa. 

 

 
Projektin tietojen tulostaminen 

 

Tulostamisen aikana on mahdollisuus tallentaa tuloste dokumenttiarkistoon. Tämä 

mahdollisuus on saatavilla myös projektitoimistossa.  

 

 
Tulostustoiminnot 

 

Kun ”Tallenna dokumenttiarkistoon” on valittuna, voidaan valita kohdekansio, 

johon tuloste tallennetaan. 

 

 

Tulostus – Kansion valinta 
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Projektin resurssit 
 

Tätä ikkunaa käytetään projektin resurssien määrittämiseen. Tämä on tarpeen, jotta 

resursseja voidaan myöhemmin liittää projektin tehtäviin. Vain tänne lisätyt resurssit 

näkyvät resurssilistassa, kun heitä allokoidaan tehtäviin. 

 

Resursseja on kolmenlaisia: 

 

1. Ihmiset – sama kuin alustan käyttäjät 

2. Yhteiset resurssit – hallinnoijan lisäämät resurssit, jotka ovat kaikkien 

projektien käytettävissä. 

3. Projektin resurssit – tähän lisätyt resurssit, jotka ovat vain tämän projektin 

käytettävissä.  

 

Resursseille voi antaa oletushinnan ja kustannuksen. Näitä tietoja voi käyttää tulojen 

ja menojen seuraamisessa. Varaustila on selitetty Resurssin hallinta kohdassa. Voit 

myös valita onko henkilö laskutettavissa tässä projektissa. 

 

Resurssit 

Projektin resurssit 

  

Voit lisätä projektin resursseja klikkaamalla “Uusi” ja muokata klikkaamalla 

kynäkuvaketta. Voit lisätä samanlaista tietoa Projektin resursseihin kuin Ihmisiinkin. 
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Projektin suunnittelu ja seuranta välilehdet  

 

Projektin suunnittelu 

 

Täällä suunnittelet koko projektin. Projektin suunnittelu välilehti koostuu neljästä 

välilehdestä:  

• Suunnittelu (sisältäen GANTT kaavion) 

• Tehtävien yksityiskohdat 

• Resurssien allokointi 

• Budjetti ja seuranta 

 

Kaikissa näissä välilehdissä voit lisätä, siirtää ja poistaa tehtäviä. 

Kaksoisnapsauttamalla tehtävää, kenttä aktivoituu ja voit muuttaa tehtävän nimeä. 

Nämä kaikki toiminnot voidaan tehdä joko suoraan tehtävien rakenteeseen tai 

käyttämällä työkaluja työkaluvalikosta 

 

Suurissa projekteissa tehtävien lisääminen ja siirtäminen projektihierarkiassa voi olla 

aikaa vievää. Webforum Projectissa on kehittyneitä toimintoja, joiden avulla näiden 

toimintojen käyttäminen on helpompaa, lue ”Liitä”-toiminnon kuvaus alla. 

 

Työkalurivin toiminnot: (työkalurivin vaihtoehdot vaihtelevat välilehtien mukaan) 

 

 

  

1. Lisää 

a) Lisää uusi tyhjä rivi valitun rivin yläpuolelle. 

b) Vain yksi rivi voi olla samanaikaisesti valittu/aktiivinen. Jos 

useampi kuin yksi rivi on valittu, ”Lisää”-painike on poissa 

käytöstä. 

 

2. Kopioi 

a) Kopioi valitut rivit. 

b) Yksittäisiä tehtäviä ja rakenteita voidaan kopioida. 

 

3. Leikkaa 

a) Leikkaa valitut rivit. 

b) Yksittäisiä tehtäviä, rakenteita ja yhdistelmiä voidaan leikata. 
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4. Liitä 

a) Liittää aiemmin kopioidut/leikatut rivit tai rakenteet. 

b) Liittäminen tapahtuu aina ennen valittuna olevaa riviä.  

c) Rivit liitetään seuraavien sääntöjen mukaan: 

a. Jos rivi valitun rivin yläpuolella, on korkeammin 

sisennetty kuin valittu rivi, > > liittäminen tapahtuu 

samalle tasolle kuin valittu rivi. 

b. Jos rivi valitun rivin yläpuolella on saman verran tai 

matalammin sisennetty kuin valittu rivi, > > liittäminen 

tapahtuu samalle tasolle kuin valitun rivin yläpuolella 

oleva rivi. 

c. Jos valittu rivi on ensimmäinen tehtävä, > >  liittäminen 

tapahtuu korkeimmalle sisennystasolle. 

d) Rakenteet liitetään edellä mainittujen sääntöjen mukaan 

riippumatta siitä miltä sisennystasolta rakenne on kopioitu. 

Tämä koskee sekä ylempi- että alempitasoisia rakenteita 

liittämistasoon nähden. 

e) Liitettävät rakenteet pysyvät muuttumattomina. 

f) Toistuva liittäminen on mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

voit liittää leikattuja/kopioituja rivejä/rakenteita useaan kertaan. 

Huomaa, että leikepöytä on aktiivinen vain tämän lomakkeen ja projektin 

sisällä. Tämä tarkoittaa, että tehtävätietojen kopiointi/liittäminen projektien 

välillä tai tehtävätietojen liittäminen toiseen lomakkeeseen ei ole 

mahdollista. 

 
5. Poista -painike 

a) Poistaa valitut rivit. 

b) Valitse yksi tai useampi rivi käyttämällä valintaruutuja. 

c) Jos rakennetaso on valittu, kaikki alirakenteet ja tehtävät 

poistetaan. Varoitusviesti näytetään ennen poistoa. 

d) Jos valittu tehtävä on liitetty toiseen taulukkoon, poistaminen ei 

ole sallittua.  

e) Jos useampi tehtävä on valittu ja yksi tai useampi tehtävä on 

liitetty toisiin taulukoihin, poistaminen ei ole sallittu. 

Virheilmoitus näytetään. 

 
6. Tallenna – tallentaa tämänhetkisen näkymän. 

 
7. Tulosta – tulostaa tämänhetkisen näkymän. 

 
8. Siirrä ylös 

 
9. Siirrä alas 
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10. Siirrä sisään 

 
11. Siirrä ulos 

 
12. Näytä alitehtävät 

a) Laajentaa kaikki kyseisen tehtävän alitehtävät. 

b) Painike on käytettävissä vain jos tehtävä on valittu. Vain yksi 

tehtävä voi olla valittuna kerrallaan. 

 
13. Näytä kaikki alitehtävät – Laajentaa kaikki alitehtävät. 

 
14. Piilota alitehtävä – Piilottaa alitehtävät. 

 15. Resurssien laajennusikkuna – valitse tämä, jos haluat laajentaa 

resursseja alemmalle tasolle tai ei 

 16. Milestone – Tekee tehtävästä merkkipaalun (milestone). Tämä 

tarkoittaa, että resurssien liittäminen tähän tehtävään ei ole 

mahdollista sillä loppumispäivämäärä on aina sama kuin 

alkamispäivämäärä. 

 17. Päätöspiste – Muuttaa tehtävän päätöspisteeksi. Tämä tarkoittaa, että 

resurssien liittäminen tähän tehtävään ei ole mahdollista sillä 

loppumispäivämäärä on aina sama kuin alkamispäivämäärä. 

 

 

18. Tehtävien joukkopäivitys – kaikkien valittujen rivien arvojen 

muuttaminen kerralla 

 
19. Projektin dokumentit – Avaa projektiin liitetyt kansiot ja dokumentit 

uudessa ikkunassa 

   

 20. Lähtötasopoikkeama – Luo lähtötaso nykyisen näkymän pohjalta 

 21. Ilmoitussähköposti tehtävien allokoinnista 

 
22. Tilaraportointi 

 23. Tehtävien tuonti – Tuo tehtäviä MS Projektista (XML) tai Excelistä 

(CSV). 
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24. Vie – Vie sillä hetkellä auki olevat tehtävät Exceliin 

 
25. Päivitä GANTT piirros (vain suunnitteluvälilehdessä) 

Päivittää GANTT taulukon tehtävärakenteiden muutosten mukaan. 

 26. Moniresurssivaraus  

a) Toiminto, jota käytetään yhden tai useamman resurssin 

liittämiseen useaan tehtävään yhdellä kertaa. 

b) Useita tehtäviä voidaan valita aktivoimalla niiden 

valintaruudut. 

c) Resurssien liittämisikkuna näytetään. 

d) Resurssit, jotka on liitetty kaikkiin valittuihin tehtäviin, näkyvät 

oikealla puolella. 

e) Resurssit, jotka ei ole liitetty kaikkiin valittuihin tehtäviin, 

näkyvät vasemmalla puolella. 

 27. Korvaa allokoitu resurssi – Korvaa allokoitu resurssi toisella 

resurssilla 

 
28. Filtteröinti – valitse ne kentät, joiden tiedot filtteröidään. 

 
29. Tyhjennä filtteri – tyhjentää tämän hetkisen filtterin 

 
30. Gantt-kaavion asetukset – Lähtötaso saadaan näkymään Gantt-

kaaviossa 

 

 

Tuplaklikkaamalla tehtävää, kenttä aktivoituu ja tällöin on mahdollista muuttaa 

tehtävän nimeä. 

 

Suunnittelu 

 

Suunnittelu välilehdestä näet yleiskuvan projektin aikarajoista, esim. eri tehtävien 

alkamis- ja loppumispäivämäärät sekä vastaavan GANTT taulukon. Gantt-kaavio 

voidaan näyttää viikko, kuukausi ja vuosi näkymänä. Valintaruutu merkinnän avulla 

voidaan päättää, halutaanko päivä tai viikkonumeroita näyttää, sikäli kun työtilassa 

on viikkonumerointi asetettuna. 

 

Voit myös määrittää tehtävän tilan ja prioriteetin sekä lisätä kommentteja tehtäviin 

ja liittää niihin resursseja. 
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Kynäkuvaketta klikkaamalla pääset ikkunaan, jossa voit lisätä tehtävään täydentäviä 

tietoja.  

 

Tehtävän yksityiskohdat ikkuna 

 

”Aikaraportti käytettävissä”-valintaruutu ilmoittaa onko tehtävä näkyvissä 

Aikaraportointi välilehdessä.  

 

Valintaruuduissa “Milestone” ja “Suorite” ilmaisevat onko tehtävä Milestone vai 

Suorite. Milestonet merkitään  symbolilla GANTT -kaaviossa. Suoritteet 

puolestaan symbolilla GANTT -kaaviossa.  

 

”Vaihe”-valintaruutu ilmoittaa onko projekti nähtävissä Projektitoimisto 

välilehdessä. ”Projektitoimiston Gantt-kaavion pylvään väri” ilmoittaa, millä värillä 

tämä tehtävä näkyy Projektitoimiston Gantt-kaaviossa. 

 

Vaiheiden tilanäkymän symbolit, , ovat nähtävissä suunnittelun välilehdellä 

kun tehtävän yksityiskohdassa on merkittynä Vaihe. Jos tehtävä on aloitettu, 

symboli on 50 % täytetty. Jos tehtävä on loppuun suoritettu, se on 100 % täytetty. 

Ei aloitetut ovat tyhjiä. Milestonet (Välitavoitteet) ja päätöspisteet ovat joko täytetty 

(loppuun suoritettu) tai tyhjä (ei aloitettu/aloitettu). 

 

”Suorite” valintaruutu ilmoittaa onko tehtävä suorite. Tämä näkyy erillisessä 

sarakkeessa, jos suunnitelma viedään Exceliin. 
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Jos sinulla on määriteltynä mukautettuja kenttiä tehtäville, ne näkyvät myös tässä. 

 

Muut rivit on selitetty tarkemmin ”Tehtävien yksityiskohdat” – välilehden kohdalla 

myöhemmin. 

 

Tehtävien tuonti 
 

Klikkaamalla Tehtävien tuonti kuvaketta , voit tuoda tehtäviä. Prosessi on 

samanlainen kuin Projektin tuonti toiminnolla. Voit tuoda tehtäviä MS Projectista tai 

Excelistä (CSV). Kun tuot Excel-tiedostoja, tehtävien nimi ja aloitus- ja 

lopetuspäivämäärät tulee olla sisällytettyjä tiedostoon. 

 
Resurssien allokointi 
 

Vihreä resurssien allokointikuvake rivillä ilmoittaa, että yhtään resurssia 

ei ole allokoitu tehtävään. Punainen kuvake ilmoittaa, että resursseja on 

allokoitu. Klikkaamalla joko kuvaketta riviltä tai työkaluvalikosta voit allokoida 

resursseja yhteen tai useampaan samanaikaisesti. Resurssien allokointi-ikkunassa 

voit myös määrittää tehtävän vastuut. Vain vastuuhenkilö voi vastaanottaa 

tilaraportointipyyntöjä. 

 

Riippuvuudet 
 

Klikkaamalla Riippuvuudet kuvaketta voit tehdä tehtävistä riippuvaisia 

toisista tehtävistä. 

 

Riippuvuudet 

 

Riippuvuuksia on neljänlaisia, AS (Lopetuksesta alkuun), AA (Lopetuksesta 

loppuun), SS (Alusta alkuun) ja SA (Alusta loppuun).  

 

AS – Riippuvainen tehtävä alkaa kun linkitetty tehtävä päättyy. 

AA – Riippuvainen tehtävä päättyy kun linkitetty tehtävä päättyy. 

SS – Riippuvainen tehtävä alkaa kun linkitetty tehtävä alkaa.  

SA – Riippuvainen tehtävä päättyy kun linkitetty tehtävä alkaa. 
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Viive ilmoittaa alkaako/loppuuko tehtävä heti linkitetyn tehtävän alkaessa/loppuessa 

tai jos siinä tulee olla viivettä. Viiveen yksikkö on päivä. 

 

 

Tehtävän ”Dokumentit” -linkki 
 

Suunnitteluvälilehti, jossa näkyy tehtäviin liitetyt Dokumentit-kuvake 

 

Tehtäviin voidaan liittää kansioita tai dokumentteja Dokumentit kuvakkeen 

avulla. Tehtävään liitetyt kansiot ja dokumentit saadaan näkyviin kuvaketta 

painamalla.  

 

 
Liitettävien kansioiden ja dokumenttien valinta  

 

Klikkaamalla “Lisää” tehtävään voidaan liittää lisää kansioita ja dokumentteja. Jos 

tehtävään on liitetty kansioita tai dokumentteja, Dokumentit-kuvake on punainen. 

Klikkaamalla kansiota tai dokumenttia kansio/dokumentti avautuu 

dokumenttiarkistossa aivan kuten painamalla kansion tai dokumentin linkkiä (URL) 

toisessa ohjelmassa, esim. sähköpostissa. 

 
Ilmoitussähköposti tehtävien allokoinnista 
 

Klikkaamalla ilmoitussähköpostin kuvaketta  voit lähettää sähköpostin kaikille 

valittuihin tehtäviin allokoiduille käyttäjille. Projektilla täytyy olla ”Näytä Omassa 

näkymässä”-kuvake aktivoituna, jotta voit käyttää tätä toimintoa. 
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Tehtävän allokoinnin ilmoitussähköpostin ikkuna 

 

Kuten yllä olevassa kuvassa näkyy, sähköposti sisältää linkin projektiin ”Omassa 

näkymässä”. Sieltä käyttäjä näkee, mihin tehtäviin hänet on allokoitu ja joitain 

yleistietoja tehtävistä. Projektit/Tehtävät, joiden tila on ”Loppuun suoritettu”, eivät 

ole näkyvissä.  

 

 
 

Oman näkymän projektien tehtävät 

 

Tilaraportointi 
 

Klikkaamalla tilaraportointikuvaketta  voit tilata ja katsella projektiin liittyviä 

tilaraportointeja. Jos tilaraportti on tilattu, tehtävän vastuuhenkilö vastaanottaa 

sähköpostin, missä häntä pyydetään täyttämään tilaraportin Omassa näkymässä. 

Sähköposti sisältää linkin oikeaan tilaraporttiin. Projektilla täytyy olla ”Näytä 

Omassa näkymässä”-kuvake aktivoituna, jotta tilaraportointi on käytössä. 

 

Jos haluat pyytää tilaraporttia heti sen jälkeen, kun olet lisännyt vastuuhenkilöitä 

tehtävälle, muista tallentaa projekti ensin niin uudet resurssit saavat pyynnön. 

 

Tilaraportointi-ikkuna sisältää kolme välilehteä: 

1. Raportit 

2. Tilaus 

3. Asetukset 
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”Raportit”-välilehti sisältää yleiskatsauksen kaikista lähetetyistä tilaraporteista. 

 

 
Tilaraportoinnin “Raportit”-välilehti 

 

“Tilaus”-välilehdessä voit lähettää tilaraportointipyynnön. 

 

 
Tilaraportoinnin ”Tilaus”-välilehti 

 

“Asetukset”- välilehdessä voit asettaa jaksoittaisen tilaraporttitilauksen.  

 

 
Tilaraportoinnin asetukset 
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Oman näkymän Tilaraportointiosio näyttää tältä: 

 

 
Tilaraportointiosio Omassa näkymässä 

 

 
Tehtävien joukkopäivitys  
 

Joukkopäivitys  toimii samalla tavoin kuin Tehtävän Yksityiskohdat -ruutu, mutta 

se muuttaa kaikki valitut rivit kerralla. Jos erityyppisiä tehtäviä on valittu (normaaleja 

tehtäviä, virstanpylväitä - milestoneja, päätehtäviä), jotkin kentät saattavat olla 

harmaana. Huomaa, että Muuta aloituspäivämäärää -kenttä on lisätty myös Tehtävän 

yksityiskohdat -ruutuun. Kirjoita esimerkiksi ”3” tai ”-3” muuttaaksesi aloituspäivän 

3 työpäivää myöhemmäksi tai 3 työpäivää aikaisemmaksi. Jos sinulla on määriteltynä 

mukautettuja kenttiä tehtäville ne näkyvät myös tässä. 

 

Tehtävien joukkopäivitys 
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Korvaa allokoitu resurssi 

Korvaa allokoitu resurssi – toiminnolla voidaan vaihtaa tehtävään allokoitu 

resurssi. Esimerkiksi jos Henkilö 1 on allokoitu tehtäviin 1 ja 2, mutta hänen 

pitääkin työskennellä toisen projektin parissa. Tällä toiminnolla Henkilö 1 voidaan 

korvata Henkilö 2:lla kaikissa valituissa tehtävissä. Huomaa, että resursseja ei voida 

korvata, jos he ovat jo aloittaneet aikaraportoinnin.  

 
Korvaa allokoitu resurssi 

 

Tulosta  

Tulostusasetusten avulla voidaan valita mitä halutaan tulostettavaksi ja millaiseen 

muotoon se halutaan tulostaa. Raportit voidaan esimerkiksi mitoittaa mahtumaan 

yhdelle sivulle.  

  
Tulostusasetukset 
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Tulostusasetukset 

 

Filtteri 

Filtterin avulla voit suodattaa toimintoja ja resursseja joiden pitäisi näkyä. Kaikki 

toiminnot, jotka täyttävät filtteröintiehdot ja kaikki niiden alatehtävät listataan. 

Myös kaikki näkyvät summat filtteröidään. Myös mukautetut kentät näkyvät, jos 

niitä on määritelty.  

 

  
Filtterin Yleistä -välilehti  
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 Filtterin Resurssit-välilehti 

 

 

Näytä budjetti 

”Näytä budjetti”-toiminnon avulla voit vaihtaa budjetin arvot näkymään yksiköissä, 

osallistumisena ja prosentteina. Tämän avulla voit esimerkiksi allokoida resurssin 

työskentelemään kokoaikaisena tehtävässä ilman että sinun täytyy laskea tarkkaa 

tuntimäärää.  

 

 

Lähtötaso Gantt-kaaviossa  
 

Lähtötaso voidaan asettaa näkymään Gantt-kaaviossa. Voit tehdä sen klikkaamalla 

-painiketta Gantt-kaavion yläpuolella. Lähtötaso tallentaa suunnittelussa 

tapahtuneet aikataulumuutokset näyttäen alkuperäisen suunnitelman punaisin janoin 

Gantt-kaaviossa. Lähtötasoja voi olla useita.  

 

  
Lähtötason asettaminen 
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Gantt-kaavion asetukset 

 

 

 
Lähtötaso Gantt-kaaviossa 

 

Kriittinen polku  

 

Kriittinen polku on määritelty niiden tehtävien mukaan, jotka vaikuttavat projektin 

lopetuspäivään. Kriittinen polku sisältää ne tehtävät, joilla on sama lopetuspäivä 

kuin viimeisellä tehtävällä ja niistä tehtävistä, joista ne ovat riippuvaisia. 

 

Kriittinen polku voidaan näyttää Gantt-kaaviossa. Se tehdään klikkaamalla Gantt-

kaavion asetukset kuvaketta  Gantt-kaavion yläpuolella. 

 

 
Gantt-kaavion asetukset 

 

Valitse ”Näytä kriittinen polku”.  

 

 
Gantt-kaavion asetukset ponnahdusikkuna 

 

Kriittinen polku näkyy punaisella ympäröitynä tehtävinä. 

 

 
Kriittinen polku 
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Tehtävien yksityiskohdat välilehti  

 

Tehtävien yksityiskohdat välilehdessä käsittelet tehtävän tietoja kuten minä päivinä 

resurssit voivat tehdä aikaraportteja tehtävään. Täällä voit valita myös mitä 

mittayksikköä haluat käyttää ja mihin kategoriaan tietty tehtävä kuuluu. Aikaraportti 

alkaen ja aikaraportti päättyen toiminnot ovat hyödyllisiä silloin kun tehtävä on 

suunniteltu, mutta et halua resurssien tekevän aikaraportteja muulloin kuin 

määrättyinä aikoina. 

Tehtävien yksityiskohdat välilehti 

Useiden eri mittayksiköiden käyttö eri tehtävissä on mahdollista. Huom! Useamman 

eri mittayksikön käyttöä projektin sisällä ei suositella, koska eri mittayksiköt eivät 

summaudu yhteen.   

 

Tehtävien kategorioita voidaan käyttää tiettyjen perustehtävien seurannassa, jotka 

ovat samanlaisia monissa projekteissa, esim. käytetty aika ohjelmointiin, 

rakentamiseen, projektin hallinnointiin tai mihin tahansa omalla alueellasi käytettyyn 

kategoriaan. Voit tietenkin olla käyttämättä tätä toimintoa, jolloin hallinnoijan tulee 

pitää huoli siitä, että ainakin yksi kategoria ”Standard” tai samantapainen on 

valittavissa. 

 

Laskutettavissa – tämä ilmoittaa onko tehtävä laskutettavissa vai ei. Tätä käytetään 

lähinnä konsulttiyhtiöitä varten.  

 

Aktiivinen – tämä ilmoittaa onko tehtävä aktiivinen vai ei. Jos tehtävä on aktiivinen, 

se näkyy aikaraportointi lomakkeessa. 

 

Klikkaamalla resurssikuvaketta voit nähdä tai muuttaa resursseja, jotka on liitetty 

tiettyyn tehtävään. 

 

Hinta – voit muuttaa kurssia, jota tietyt resurssit käyttävät tietyn työn tekemiseen. 

Joissain tapauksissa voi olla hyödyllistä, että yhdellä resurssilla on eri kurssit eri 

tehtäviä varten projektissa. Huomaa, että, kun vaihdat kursseja, ainakin yhdellä 

kurssilla ei tule olla loppumispäivämäärää. 
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Resurssien allokointi välilehti 
 

Resurssien allokointi välilehteä käytetään sekä tehtävien suunnitteluun, seurantaan 

että yksittäisen projektin resurssien varausten hallinnoitiin. Tämä osio toimii 

pääasiallisesti tehtävätasolla. Lisätietoja varauksista voit katsoa resurssien hallintaa 

käsittelevästä kohdasta. 

 

Resurssien allokointi – tehtävien suunnittelu 

Resurssien allokointi välilehteä voidaan käyttää määrittämään milloin eri resurssit 

suorittavat eri tehtäviä. 

Resurssien allokointi välilehti  

 

Yläosa ilmoittaa kaiken ajan, jonka resurssit käyttävät eri tehtäviin. Alaosa ilmoittaa 

yhteenlasketun ajan, jonka resurssi käyttää kaikkiin tehtäviin. Jos resurssille on 

allokoitu 50 % työajasta projektin kanssa työskentelyyn ja normaali työviikko on 40 

tuntia, kaikki aika, joka ylittää 20 tuntia, merkataan punaisella. Aikaa ei allokoida 

asiakkaan määrittämille poissaolopäiville, esim. joulupäivälle.  

 

Aika-allokointi tehdään tehtävän keston mukaan. Jos 12 tunnin tehtävä on suunniteltu 

2 päiväseksi, joista toinen on 8 tuntinen ja toinen 4 tuntinen, aika allokoidaan 

vastaavasti 8 ja 4 tuntiin. 24 tuntia allokoitaisiin näihin päiviin 16 ja 8 tunteihin.  

 

Resurssien allokointi välilehti sisältää yhden lisäkuvakkeen resurssien filtteröintiin 

. Sitä käytetään näkyvien resurssien filtteröintiin.  

 

On mahdollista valita, kuinka monta ajanjaksoa näytetään samanaikaisesti. Lisäksi 

on mahdollista näyttää joko budjetti, tämän hetkisiä tai Jälj. olevia arvoja sekä valita 

näytettävät yksiköt. 
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Budjetti voidaan päivittää manuaalisesti resurssitasolla, jolloin automaattijako 

poistuu siltä osin kun teet muutoksia. Budjetin uusi jakaminen päivittää 

automaattisesti Jälj arvoja. Ikoni  kertoo, että budjettiarvoja on manuaalisesti 

päivitetty. Klikkaamalla ikonia, käsin tehty jako poistuu ja automaattinen jako jakaa  

budjetin tasaisesti tehtävän kestoajalle, huomioiden myös kalenterin. 

Käsin syötetyt budjettiarvot 

 

 

Resurssien allokointi - varaus 

 

Resurssien varaus Resurssien allokoinnissa näyttää samat tiedot kuin Resurssien 

hallinta näkymä, mutta yksittäiselle projektille, esim. yksi rivi per henkilö näkyy. 

Katso Resurssit-luku, jos haluat lisätietoa varaustoiminnoista. 

 

 
Resurssien varaus Resurssien allokoinnissa 

 

Aivan kuten Resurssien hallinnassa, voidaan valita joko varauksen tai muiden 

vaihtoehtojen väliltä, kuten budjetti, käytetty, ennuste ja Jälj. 

Näyttötila 

 

  
Budjetti ja seuranta 
 

Budjetti ja seuranta -sivulla asetetaan budjetteja eri tehtäviin. Tiedot voivat näkyä 

yksiköissä, hintoina ja kulutettuna. Näkymässä voi olla vain yksi yksikkö tai kaikki 

yhtä aikaa. Jos kaikki yksiköt ovat näkyvissä, ne summataan yhteen riippumatta siitä, 

mikä yksiköitä on mukana. 

 
Budjetti ja seuranta välilehti 
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Tämä sivu sisältää myös projektin yhteenvetotietoja. 

 

Voit myös määrittää lähtötasoja ja työskennellä niiden kanssa. Lähtötaso on sen 

hetken tilannekuva projektin budjetista, kun lähtötaso on määritetty. Paina  

määrittääksesi tai hallinnoidaksesi lähtötasoja. Voit valita listalta lähtötason, johon 

haluat verrata nykyistä budjettia ja ennustetta. Lähtötasojen määrää ei ole rajoitettu, 

mutta vain yksi lähtötaso kerrallaan voi näkyä Raportit -toiminnossa. Aktivoi 

”Sisältyy raportointiin” siltä lähtötasolta, jonka haluat näkyvän Raportit-toiminnossa. 

 
Lähtötasojen hallinta. 

 

Budjetti ja seuranta -välilehti sisältää useita mittoja: 

 

% Suoritettu: Projektipäällikön tai hallinnoijan manuaalisesti määrittelemä 

suoritusprosentti. 

% Kulutettu: Raportoitu aika/ (raportoitu aika + arvioitu jäljellä oleva aika, 

ETC)*100 

 

Ennuste on raportoidun ajan ja arvioidun jäljellä olevan ajan (ETC) summa. Luvut 

on laskettu yhteen, minkä takia hierarkian ylin tehtävä sisältää summan budjeteista, 

käytetystä ajasta ja ETC:stä.  

 

Lähtötasopoikkeama: Ennuste - lähtötaso 

Budjettipoikkeama: Ennuste - Budjetti 

 

Kun lisäät budjetin, se kopioituu ”jälj.” (ETC) sarakkeeseen, jos tehtävälle ei ole 

raportoitua aikaa.  

 

 

Sinun tulee valita sama mittayksikkö kaikille tehtäville, jos haluat projektin 

summien olevan järkeenkäypiä. 

 

 

Dokumentit 
 
Projektin kansio näytetään Dokumentit-välilehdellä. Välilehti näyttää vain projektin 

kansion ja sen sisällöt. Kansiot näkyvät normaalisti myös dokumenttiarkistossa ja 

niihin pätevät samat käyttöoikeusasetukset kuin projektin kansiossa. 
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Tapaukset 

 

Tämä välilehti on kuvattu tarkemmin tämän oppaan osiossa “Tapaukset”. 

 

Riskit 

 

Tämä välilehti on kuvattu tarkemmin tämän oppaan osiossa “Riskit”. 

 

Raportit 
 

Raportit on selitetty yksityiskohtaisesti Raportit & analyysi liitteessä. Näytettäessä 

projektivälilehdellä, kaaviokuvat voidaan filtteröidä tietylle projektille. 

 

 
Raportit 

 
 

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 resurssityyppi järjestelmässä. Toimittajat määritetään Toimittajat 

sivulla Asetukset-moduulissa. Ne voidaan liittää samoihin resurssikategorioihin 

kuin muutkin resurssit. 
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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 

Toimittajia voidaan käyttää resurssina tapauksissa. 

 

 
Toimeksiantojen hallinnointi 
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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 

 

Toimittajan laskuja on mahdollista analysoida Raportit-moduulissa. 

 

 
Raportit-moduuli 
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Käyttöoikeudet 
 

Oikeudet välilehteä käytetään kohteiden käyttöoikeuksien määrittämiseen tietyissä 

projekteissa. Kuten muissakin Webforumin toiminnoissa, se tehdään valitsemalla 

käyttäjiä ja ryhmiä ja antamalla niille erilaisia oikeuksia.  

 

 
Projektin oikeudet välilehti 

 

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). 
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Jos käyttäjällä on Lue tai tätä korkeammat oikeudet Projektin tietoihin, projekti 

näkyy projektitoimistossa sekä Resurssit ja Raportit -moduuleissa. Muussa 

tapauksessa se ei ole näkyvillä niissä. Jos käyttäjällä on oikeudet mihin tahansa 

projektin välilehteen, projekti näkyy käyttäjälle projektilistalla ja Aloita-sivulla. 

 

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. Turvallisuustasoa hallitaan 
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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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Projektitoimisto 

 
Projektitoimistosta näet yleiskuvan kaikista projekteista. Yleensä näytetään ko. 

olevaan työtilaan (alustaan) liittyvät tiedot. Ota yhteyttä Webforumiin, jos olet 

kiinnostunut yhdistämään työtiloja niin, että Projektitoimistossa voidaan näyttää 

useiden työtilojen (alustojen) tietoja. 

 

Projektitoimistossa näytetään yleiset tiedot, kuten projektin tila ja Gantt-taulukko. 

Myös aliprojektit ja projektin vaiheet näkyvät. Jos tällä on aliprojekti, niin se myös 

näytetään. Projektin vaihe on projektin tehtävä, jonka ”Vaihe”-valintaruutu on 

valittu. Projektin suunnittelussa voit valita eri värejä eri vaiheille. Kun vierität hiiren 

eriväristen tilannekuvakkeiden ( ) päälle, näet projektin mahdolliset 

tilannekommentit. Käytä laajenna/supista painiketta valitessasi nähtäväksi haluamasi 

taso.   

Projektitoimisto 

  



 Webforum Project • Käyttö- ja Hallinnointiopas 

 
 
 Copyright © Webforum Europe AB 52 

Klikkaamalla projektin nimeä sen yksityiskohtaiset tiedot tulevat esille. 

 

 

Klikkaamalla valikkoa voit avata yhden projektin välilehdistä. 

Projektin alivalikko 
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Projektin filtteröinti 

 

Vasemmalla olevan filtteripaneelin avulla voidaan etsiä projekteja. 

 

 
Filtteröinti Projektitoimistossa 

 

Eri filttereitä voidaan myös tallentaa. Filtteriä tallennettaessa on mahdollista valita 

”Jaettu filtteri” niin, että muutkin käyttäjät voivat käyttää tätä filtteriä. Projektien 

oikeusasetukset ovat edelleen rajaamassa näkyvyyttä projektikohtaisesti.  

 

 
Tallenna filtteri 

 

Filttereitä hallinnoidaan klikkaamalla “Hallinnoi filttereitä” filtteripaneelissa. 

Jokaiselle filtterille voidaan määrittää näkyvät sarakkeet ja lajittelujärjestys. 
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Hallinnoi filttereitä 

 

 

Työkalut 
 

Työkalurivi sisältää painikkeen laajenna / kutista puurakenne sekä toimintoja 

tulostus ja tilaraportteihin. On mahdollista valita sarakkeen valinta ja 

lajittelujärjestys. 

 

 
 

Vie 

 

Klikkaamalla Excel-kuvaketta  on mahdollista viedä Projektitoimiston 

näyttämät kentät Excel-taulukkoon. 

 

Taulukkoon viedään kaikki kentät, paitsi projektin vaiheen edistyminen ja Gantt-

kaavio. 

 

Excel-taulukko näyttää hierarkiatasot. On hyvä huomioida, että kenttien järjestys 

riippuu Excelin asetuksista, jolloin laajennettavien rivien plus-merkki saattaa näkyä 

aliprojektien tai vaiheiden alapuolella. 
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Hierarkiat Excel-taulukossa. 

 

Jos haluat näyttää ylimmän tason plus-merkin aliprojekti- tai projektin vaihe -rivien 

yläpuolella, poista valinta asetusikkunan kohdasta “Yhteenvetorivit alapuolella”. 

Asetuksen tarkka sijainti riippuu käytettävästä Excel-versiosta. 

 

 
Yhteenvetorivien lajittelujärjestys Excelissä 

 
Tulostus 

 

Tulostus ikoni  avaa näkymä ja voit valita sarakkeet ja sen osa-alueen Gantt-

kaaviosta, jonka haluat tulostaa. Voit myös valita paperin koon. 
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Projektitoimiston tulostaminen 

 

Tilaraportointi muistutus 

 

Klikkaamalla liikennevalokuvaketta  tilaraportti asetusikkuna avautuu. Täällä on 

mahdollista aktivoida tilaraporttitoiminto ja valita mikäli muistutus pitäisi lähettää 

kaikille projektipäälliköille tai vain valittujen projektien päälliköille. Jos kaikki on 

valittu, tilaraporttimuistutusta ei voida päivittää projektikohtaisesti. Jos "Valitut 

projektit" on valittuna, tilaraporttimuistutustoiminto voidaan kytkeä päälle ja pois 

projektikohtaisesti. Kun tilaraportointi on aktivoitu ”Valitut projektit” tilassa, Gantt-

kaavion vasemmalla puolella projektitoimiston listassa näkyy kuvake.  

 

Projektipäälliköt saavat sähköpostilla muistutuksen päivittää tilaansa, sähköpostissa 

on linkki niihin projekteihin, joita hän hallinnoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaraportoinnin asetukset 
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Sarakkeen valinta 
 

Paina Valitse sarake ikonia työkaluvalikosta valitaksesi mitkä sarakkeet haluat 

näkyvän. 

Valitse sarakkeet 

 

Lajittelujärjestyksen valinta 

 

Klikkaa ”lajittelujärjestys”-kuvaketta  valitaksesi lajittelujärjestyksen. On 

mahdollista lajitella useiden kenttien mukaan, myös niiden kenttien, jotka eivät näy 

luettelossa. 

 

 

Lajittelun määritys 
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Gantt-kaavion asetukset 

 

Valikon valinnassa on vaihtoehtoja, minkä ajanjakson haluaa näytettävän Gantt-

kaaviossa. On myös mahdollista käyttää viikkonumeroita. 

. 

 
 

Tässä voidaan näyttää eri vaiheet väreillä, kuin myös välitavoitteet (milestonet) ja 

päätöspisteet projektin rivillä. Klikkaamalla  kuvaketta aukeaa 

ponnahdusikkuna. 

 

 
Gantt-kaavion asetukset 

 

Täällä voidaan valita näkyviin viimeisin lähtötaso Gantt-kaaviossa. Jos Gantt-

kaavio on näkyvissä, lähtötaso näkyy punaisena viivana jokaisen vaiheen 

yläpuolella. 

 

 
Lähtötaso näkyvissä Gantt-kaaviossa 

 
 

Kaaviot  
 

Voit tarkastella projekteja ruudukossa tai diagrammeina.  

Diagrammeja voi tarkastella yhteenvetona tai kuplakaavioina. 

 

 

Yhteenvetokaaviot 

Käyttäjä voi valita, mihin parametreihin kaavio pohjautuu. Vaihtoehtoisesti 

ryhmittele toinen parametri. Kuvaaja voidaan näyttää eri kuvaajatyyppeinä, kuten 

sarake, pylväs tai piirakka. 
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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 

  



 Webforum Project • Käyttö- ja Hallinnointiopas 

 
 
 Copyright © Webforum Europe AB 60 

 

Aikaraportti 

 
Aikaraportti on paikka, jossa projektin jäsenet/työntekijät raportoivat käytetyn ajan 

(tai muun yksikön) ja, jos mahdollista, arvioidun jäljellä olevan ajan. Aikaa voidaan 

raportoida tehtäville ja tapauksille 

 

Aikaraportti koostuu neljästä välilehdestä. Nämä pohjautuvat ryhmähallinnointi 

oikeuksiin. 

Aikaraportointi valikko 

 

Kuukausinäkymä on yleiskuva kuukausikohtaisista sinun aikaraportoinneistasi. 

Tämä on vain lukunäkymä. 

Aikaraportoinnin kuukausinäkymä 

 
Viikkokatsaus 
 

Viikkokatsaus on systeemin oletusnäkymä, sillä se on useimpien organisaatioiden 

eniten käyttämä näkymä. Viikkonäkymässä aikaraportointi viikon aikana tehtyihin 

eri tehtäviin on nopeaa. Voit myös raportoida arvioidun jäljellä olevan ajan, Jälj. 

(ETC). Jälj. saraketta käytetään joissain projekteissa arvioimaan jäljellä olevaa aikaa 

ennen kuin tehtävä on valmis. Yhdelle tehtävälle on vain yksi ”jälj.” sarake, eikä 

viikon vaihtuminen vaikuta siihen.  
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Aikaraportin viikkonäkymä 

 

 

Kun päivän tai viikon ajat on raportoitu, voit käyttää ”Raportti valmiina”-

valintaruutua, joka ilmoittaa hallinnoijalle, että päivälle/viikolle ei enää raportoida 

lisää aikaa. Tämä on hyödyllistä silloin, kun esim. projektipäällikkö haluaa olla 

varma siitä, että kuukausi on täysin raportoitu ennen kuin hän tekee käytetyn ajan 

yhteenvetoa tai laskuja tietyille ajanjaksoille. 

 

 
 

 

Kun “Raportti valmiina”-valintaruutu on valittuna ja aikaraportti on 

tallennettu, tarvitset hallinnoijan oikeudet muuttaaksesi aikaraporttia. 

 

 

Voit laajentaa ja supistaa tehtävärakennetta klikkaamalla plus- ja miinuspainikkeita 

tehtävän nimen vasemmalla puolella. Tämä on käytännöllistä silloin, kun sinulla on 

useita tehtäviä joihin käytät aikaa. 

 

Kuvauskenttä ja sisäinen kommentti kenttä on linkitetty aikaraportin aktiivisiin 

ruutuihin. Kun lisäät kommentin näihin kenttiin, ne tallentuvat raportoidun ajan 

kanssa. Voit tarkistaa tämän lisäämällä kommentin tai sisäisen kommentin ja sen 

jälkeen vaihtamalla päivänäkymään ja valita saman päivän kuin viikkonäkymässäkin. 

 
 

Päiväkatsaus 
 

Päivänäkymää käytetään, kun haluat toistuvasti lisätä kommentin raportoituun 

aikaan. Tätä käytetään esim. kun haluat antaa asiakkaalle lisätietoja projektiin 

käytetystä ajasta. 
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Aikaraportin päivänäkymä 

 

Hallinnoija 
 

Hallinnoija – välilehdessä projektipäälliköt voivat hallinnoida niitä aikaraportteja, 

joihin heillä on oikeudet. Henkilön vastuusta ja projektioikeuksista riippuen hän voi 

tehdä tässä näkymässä eri asioita. 

Aikaraportoinnin hallinnoija 

 

Aikaraportit listataan resurssikohtaisesti. Voit käyttää hakutoimintoa rajataksesi 

näkyvien resurssien määrää. Käyttäjä näkee vain ne aikaraportit, jotka hänellä on 

oikeus nähdä. Hallinnoijat näkevät aina kaikki raportit. 

 

Jos aikaraporttia ei ole merkattu valmiiksi tai hyväksytyksi, Resurssin päiväsolu on 

harmaa. Jos aikaraportti on merkattu valmiiksi, solu on keltainen, ja, jos aikaraportti 
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on hyväksytty, solu on vihreä. Jos henkilö on raportoinut vähemmän aikaa kuin 

hänellä on käytettävissä yhteensä kalenterin mukaan, aika näkyy punaisena.  

 

Henkilö, jolla on pääsy Hallinnoija-välilehteen ja, jolla on oikeudet päivittää 

aikaraportteja, voi muuttaa resurssien raportoimaa aikaa ja jäljellä olevaa aikaa. 

 

Henkilö, jolla on hyväksyjäoikeudet, voi hyväksyä aikaraportteja. Henkilö voi olla 

hyväksyjä yhdelle tai usealle ryhmälle. Tämä määritetään järjestelmän asetuksissa 

käyttäjien tiedoissa. Moduulin asetuksissa, perusvalinnoissa, voidaan määrittää se, 

voiko hyväksyjä päivittää aikaraportteja vaikka hänellä ei ole päivitysoikeuksia 

projektiin. Perusvalinnoissa voit määrittää myös sen onko hyväksyntä päällä vai 

poissa päältä. 

 

Huom! Jotta tämä toiminto toimisi hyvin, resurssien käyttämiä yksiköitä ei kannata 

sekoittaa. Jos yksiköt ovat sekoittuneet, esim. yhdessä projektissa aika raportoidaan 

tunteina ja toisessa päivinä, voit käyttää Yksiköt -listaa nähdäksesi vain yhden 

yksikön kerrallaan.  

 

 
Aikaraporttien haku 
 

Hakuvalikkoa käytetään tarkkaan hakuun monilla eri hakukriteereillä, esim. 

projekteilla, asiakkailla, käyttäjillä ja muilla. Hakutulokset voidaan viedä Exceliin. 

 

 
Aikaraporttien haku 

 

 

Laskut 
 

Tätä valikkoa käytetään laskujen hallinnointiin. Laskut, jotka täyttävät hakukriteerit, 

listataan ruudussa. Oletuksena vain alustavat laskut on listattu.  

 

Laskut 
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Normaali hakutoiminto tekee vapaa teksti haun laskutusnumeroista, asiakkaan 

nimistä ja projektinimistä. Klikkaamalla ”Laajennettu” voit käyttää tarkempia 

hakukriteerejä laskujen hakemisessa. Klikkaamalla ”Normaali” pääset takaisin 

yksinkertaiseen hakuun.  

 

 

 

Webforum Project Managementin luomat laskut on tarkoitettu käytettäviksi 

liitteiksi laskuihin, joita luot omalla laskutusjärjestelmälläsi. Ne eivät sisällä 

esimerkiksi yrityskohtaisia tietoja ja ALV-koodeja. 

 
 
Katso ja hyväksy laskuja 

 

Alasvetovalikosta on mahdollista katsoa, hyväksyä ja peruuttaa laskuja.  Valitsemalla 

“Hyväksy” laskun tila muuttuu hyväksytyksi. Valitsemalla ”Peruuta” alustavat laskut 

peruutetaan. Hyväksyttyjä laskuja ei voida peruuttaa.  

Valitsemalla “Katso laskua” voit katsella laskuja ja tulostaa niitä. 

Laskunäkymä 
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Luo laskut 

 

Tätä toimintoa käytetään laskujen luomiseen. Käytä hakutyökalua löytääksesi 

aikaraportteja, jotka täyttävät hakukriteerit.  

 

Laskujen luominen 

 

Valitse listalta projektit, joihin haluat luoda laskuja. Huomaa, että laskut luodaan vain 

päiville, joille käyttäjä on valinnut ”Raportti valmiina”-ruudun. Voit valita ”Raportti 

valmiina”-ruudut useista aikaraporteista ennen laskujen luomista. Kun klikkaat 

”Laskuta”, luodut laskut ovat alustavia, jos olet valinnut käyttäväsi alustavia laskuja. 

Alustavia laskuja käyttämällä voit tarkistaa ne ennen hyväksymistä. 

 

 

Huomaa, että laskutus tapahtuu aina projektitasolla. Hyväksyttyjä laskuja ei voi 

peruuttaa, jonka takia aikaraportointia ei voi tehdä enää vastaaviin tehtäviin ja 

päiviin.  
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Tapaukset 

 
Tapaukset on saatavilla ylätason moduulina ja myös projektin välilehtenä. Ylimmällä 

tasolla on mahdollista nähdä ja työskennellä Tapauksien kanssa projektista 

riippumatta. Jos alustalla ei ole projekteja, projekteihin liittyvät kentät eivät näy 

moduulissa. Projektin Tapaukset-välilehdellä näkyvät vain ne tapaukset, jotka 

liittyvät kyseiseen projektiin. Tämän luvun lisäksi lisätietoja toiminnoista löytyy 

luvusta Asetukset. Asetukset-moduulissa määritetään Tapausten mukautetut kentät 

sekä voidaan laatia Tapauksen Web-lomakkeet julkaistavaksi web-sivulla. Mikäli 

mukautettuja kenttiä tai tapaustyyppejä ei ole luotu, ne eivät myöskään näy 

Tapaukset-moduulissa. 

 

 

Tapausten luettelosivu 
 

Pääsivu on tapausten luettelosivu. Täällä on mahdollista etsiä ja lajitella tapauksia. 

Kuten muissakin Projektin välilehdissä, lukuoikeus vaaditaan, jotta on mahdollista 

nähdä tapauksia. Päivitysoikeudet vaaditaan luotaessa tai muutettaessa tapauksia. 

Tapaukset, jotka eivät ole liittyneenä projekteihin näkyvät kaikille käyttäjille, joilla 

on pääsy Tapaukset-moduuliin.  

 

 
Tapausten luettelosivu 

 

Klikkaamalla sarakkeen otsaketta voidaan järjestys muuttaa tämän sarakkeen 

arvojen mukaan.  

 

Kun tapauksia katsellaan projektin omalla välilehdellä, sivun oikeassa alakulmassa 

näkyy sähköpostiosoite.  

 
 

Tämä on sähköpostiosoite, jota tulee käyttää lähetettäessä tapauksia projektin 

tapausmoduuliin. Mikä tahansa liitteenä oleva dokumentti lisätään tapaukseen. 

Huomaa, että sähköpostiosoite ei ole näkyvissä kun käytetään Tapaukset 

päämoduulia, ellei sitä valittu Perusvalinnoissa. 
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Kun tämä on valittuna, alustan sähköpostiosoite näkyy projektin osoitteen tilalla. 

 

 
Filtterit 
 
Käytä filtteripaneelia hakuihin, jotka pohjautuvat filttereihin tai tallennettuihin 

filttereihin. Filttereitä käytetään, jotta näet osajoukot kaikista käytössä olevista 

tapauksista. 

 
Filtterit 

 

Filtteritoiminto toimii lähes samalla tavalla kuin Tarkennettu haku 

dokumenttiarkistossa, eli on mahdollista etsiä määritekenttien mukaan ja tallentaa 

filtterit henkilökohtaisiksi ja julkisiksi. Julkinen filtteri näkyy kaikille käyttäjille 

jotka omaavat vähintään lukuoikeudet projektiin liittyviin tapauksiin. Kun tallennat 

filtterin, samalla myös sarakkeen valinta ja lajittelu tallentuvat. 

 

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.  
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Oletusfiltterinäkymiä voidaan määrittää sekä Tapaukset-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 

 

 
Filtterivalikoiman lista 

Filtterin tallennus 

 

 

Klikkaamalla "Hallinnoi Filttereitä" avaat ikkunan, jossa on mahdollista vaihtaa 

filtterin nimi, mitkä sarakkeet näytetään ja lajitellaan. 

 

 
Hallinnoi filttereitä 

 

Voit etsiä hakusanalla tapauksia. Voit esitä tapauksia esimerkiksi hakusanalla ”testi” 

ja kaikki tapaukset, joissa sana esiintyy haettavissa kentissä listautuvat. 
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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 

 Tehtäväkategoria 

 Lisäkategoria 1 

 Lisäkategoria 2 

 Kommentit 

 Mukautetut kentät teksti ja valintalista (sekä Tehtävä ja tapaus että 

Tapaustyyppi erityinen) 

 

 

Tapausten työkalut 

Useita vaihtoehtoja on käytettävissä tapausten työkaluluettelossa 

 
 

Kuvake Toiminto 

 
Lisää uusi tapaus 

 
Seuraa tapaukset 

 
Tapausten joukkopäivitys  

 
Poista tapauksia 

 
Vastuuta tapauksia 

 
Sulje tapaus 

 
Avaa tapaus uudelleen 

 
Vie Exceliin 

 
Lähetä sähköpostilla 
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Päivitä näyttö 

 
Sarakevalinta 

 
Lajittelu 

 Summa 

 Valitse näyttötila 

 
Valitse kaaviotila 

 Vie suoraan tapauksen tietoihin 

 Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset 

 

Muutamia valintoja on myös saatavilla pikavalikosta: 

 
Pikavalikko 

 

Klikkaa ”Lisää tapaus” työkalurivillä niin uusi tapaus luodaan. Klikkaamalla 

”Tapauksen tiedot” alasvetovalikossa tai Nro listassa niin voit avata olemassa 

olevan tapauksen tiedot. 

 

Seuranta 

Tapauksia voi nyt seurata. Tämä tapahtuu klikkaamalla punaista lippua   

työkalupalkissa tai valitsemalla ”Aseta seuranta” pikavalikosta. 

Seuraamasi tapaukset ovat merkattu punaisella lipulla samaisella rivillä. 

 

 
Seurattavat tapaukset 
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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 

 

 

 

Tapausten joukkopäivitys 
 

Tapauksia voidaan joukkopäivittää. Tämä tehdään valitsemalla kaikki päivitettävät 

tapaukset ja painamalla kynäkuvaketta   työkalupalkissa. Tämä aukaisee 

joukkopäivityksen ponnahdusikkunan, jossa voidaan valita päivitettävät kentät. 
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Tapausten joukkopäivitys 

 

Vie tapaukset 
 

Klikkaa Vie-kuvaketta   viedäksesi tapaukset Exceliin tai tallentaaksesi Excel-

tiedoston dokumenttiarkistoon.   

 
Vie tapaukset 

 

Vienti-tiedosto sisältää kaikki nähtävissä olevat tapaukset ja sarakkeet. 

 
Vienti-tiedosto 

 

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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Sähköpostia tapauksista 
  

Klikkaamalla sähköpostin ikonia avautuu "Lähetä sähköpostia"-ikkuna. Voit 

kirjoittaa viestin ja liittää dokumentteja, kuten muissakin järjestelmän osissa. 

 

Yksi sähköposti lähetetään kustakin valitusta tapauksesta ja tapauksen 

yksityiskohdat, kommentit sekä historiatiedot lisätään automaattisesti sähköpostiin. 

 

 
Sähköpostilähetys 

 

Sarakkeen valinta 
 

Klikkaamalla sarakkeen valintakuvaketta  aukeaa sisällön asetusikkuna, jossa 

sisällön välilehti on avoinna. Valitse, mitkä kentät haluat näkyviin luettelossa 

valitsemalla nämä ja siirtämällä ne kentän oikealle puolelle. Tapausnumero on aina 

näkyvissä. 

Valintakenttä 
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Lajittelu 
 

Klikkaamalla lajittele-kuvaketta   voit lajitella tapauksia. Valitse kenttä, jota 

haluat lajitella. On mahdollista lajitella kenttiä, jota eivät ole näkyvissä.   

merkityt kentät ovat näkyvissä listassa.  

 
Lajittelu 

 

 

Summat 
 

Klikkaamalla kuvaketta Valitse summa sarakkeet  avautuu Tapausten sisällön 

määrityksen Summat. 

 

Summarivi näkyy luettelossa, jos yksi tai useampi kenttä on valittu näytettäväksi 

summina.  

 

Summan arvo on filtteröityjen ja valittujen kenttien arvojen summa.  

 

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 
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Summien asetukset 

 

 

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 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. 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 
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Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset moduulitasolla 

 

 

 
Tapausten lisäämisen ilmoitusasetukset projektin tasolla (Huomaa: Valitulla 

käyttäjällä oltava vähintään lukuoikeudet projektin tapauksiin saadakseen 

ilmoituksen) 

 

 

 
Sähköposti-ilmoitus 
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Tapauksen tiedot 
 
Täällä on mahdollista lisätä tietoja tapauksesta, kirjoittaa kommentteja ja vastuuttaa 

tapauksia. 

Tapauksen tiedot sivu 

 

Valikkorivin toiminnot 

 

 
 

”Lisää Tapaus” luo uuden tapauksen. 

 

”Paluu luetteloon” vie takaisin tapausluetteloon. 

 

 Vie listan edelliseen/seuraavaan tapaukseen 

 

 Avaa ”Mene tapaukseen” pop-up ikkunaan: 

 
 

”Anna vastuu” avaa ”Tapauksen vastuuttaminen” pop-up ikkunan, jossa tapaus 

vastuutetaan henkilölle ja kirjoitetaan tarvittaessa kommentit.  
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”Kommentoi” Avaa ”Tapauksen kommentointi” pop-up ikkunan, jossa 

kommenttien kirjaamisen lisäksi voi vastuuttaa tapauksen.  

 
”Muuta tila” pop-up ikkunassa voit vaihtaa tapauksen tilan, vastuuttaa tapauksen 

ja kirjoittaa kommentit.  

 

 
 

Klikkaa ”Lisätoiminnot”, josta löytyy muita toimintoja. 
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”Sähköposti” lähettää tapauksen sähköpostitse. 

 

”Tulosta” tulostaa tapauksen yksityiskohdat. Pdf-tiedoston voi avata tai tallentaa 

dokumenttiarkistoon. 

 

"Vie omaan kalenteriin" tapaus viedään kalenteriin, joka tukee iCal-muotoa. 

 

”Aseta seuranta” lisää tapauksen seurattaviin. 

 

”Lisää linkki” linkittää tapauksen toiseen tapaukseen. 

 

”Kopioi URL leikepöydälle” kopioi URL:in niin, että se voidaan liittää esim. 

sähköpostiin tai muuhun ja näin lisätä suoran linkin tapaukseen. 

 

”Vie kommentit” vie kommentit Excel-taulukkoon, joka voidaan tallentaa 

dokumenttiarkistoon tai ladata tietokoneelle. 

 

 
Tapausten kommenttien vienti 

 

Seuraavat kentät ovat myös käytettävissä: 

 

Kentän nimi Kuvaus 

Tapausnumero Järjestelmän tuottama yksilöllinen 
numero kullekin tapaukselle 

Yhteenveto Yhteenveto tapauksesta 

Kuvaus Tapauksen kuvaus 

Liitteet Linkitetyt dokumentit 
dokumenttiarkistossa tai tietokoneelta 
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Linkit Linkit muihin tapauksiin 

Kommentit Tapauksen kommentit. Kommentteja ei 
voi muokata sen jälkeen ne on 
tallennettu. Kommentteja voidaan 
lajitella päivämäärän mukaan. 
Oletuksena uusin on ensimmäisenä. 
On mahdollista viedä tapauksia.  

Oikeanpuoleinen 

paneeli: 

 

Projektin nimi Projektin nimi johon tapaus kuuluu (tällä 
hetkellä ei ole mahdollista päivittää) 

Raportoija Henkilö, joka raportoi tapauksesta 
(oletus; sama kuin Luoja, jonka 
järjestelmä loi) 

Tapaustyyppi Tapauksen tyyppi 

Vastuullinen Tapauksen käsittelystä vastuussa oleva 
henkilö. Automaattinen sähköposti 
lähetetään tapauksen vastuullisille 
henkilöille 

Toimeksiantojen 

hallinnointi 

Katso Lisäinformaatio alla 

Tila Tapauksen tila (valinnainen) 

Väritila (vain ikoni) Klikkaa ikonia muuttaaksesi väritilaa. 
Väritila ilmaisee eteneekö työ 
suunnitelmien mukaisesti vai ei, ja on 
käyttäjän asettama. 

Ratkaisu Tapauksen ratkaisu – käytettävissä 
vain, kun tila on suljettu (valinnainen) 

Tekijä/Muokkaaja/ 

Historia 

Järjestelmän tuottamat kentät henkilölle 
joka on luonut tai muokannut tapausta. 
Historia on lokitietohistoria kaikista 
tapauksen muutoksista, paitsi 
kommenteista jotka ovat kirjautuneet 
kommentit osiossa. 

Leveys- ja pituusaste Näyttää käyttäjän sijainnin tapauksen 
lisäämishetkellä, mikäli tieto on 
saatavilla. Kentät voidaan laittaa päälle 
tai poistaa käytöstä 
tapaustyyppikohtaisesti. 

Kategoriakentät Samat kategoriakentät kuin tehtävät 
projektisuunnitelmassa (voidaan 
piilottaa) 

Mukautetut kentät Käyttäjän määrittämät kentät 
tehtäville/tapauksille tai vain tapauksille 

Lisätietoja  

Laskutettava Osoittaa, voidaanko laskuttaa vai ei 
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Suunniteltu Aloitus-/ 

Päätymispäivä 

Aseta tapauksen käsittelyn aloitus -ja 
päättymispäivä. 

Aikaraportti käytettävissä Osoittaa, sallitaanko kyseiselle 
tapaukselle aikaraportointi. Jos näin on, 
se näkyy aikaraportointina valituille 
resursseille. 

Aikaraportti alkaa/loppuu Aseta aloitus- ja päättymispäivämäärä 
tapauksen aikaraportoinnille 

Budjetti Tälle tapaukselle budjetti yksikköinä 

Jälj.(ETC) Tämän tapauksen arvioitu 
loppuunsaattaminen yksikköinä 

Yks Tapauksen mittayksikkö 

Käytetty Tapaukselle raportoitujen yksiköiden 
lukumäärä 

Ennuste Käytetty + Jälj. 

% Suoritettu Manuaalisesti asetettu % suoritettu 

Vakavuusaste Tapauksen vakavuusaste (mukautettu 
kenttä, voidaan poistaa) 

Prioriteetti Tapauksen prioriteetti (mukautettu 
kenttä, voidaan poistaa) 

 

 

Liitteet 
 

On mahdollista lisätä linkki dokumenttiarkistossa oleviin tiedostoihin tai ladata 

tiedostoja suoraan tietokoneeltasi klikkaamalla Plus-merkillä.  

 
Lisää dokumenttiarkistosta tai tietokoneelta 

 

Klikkaamalla "Lisää dokumenttiarkistosta" järjestelmän vakioikkuna avautuu 

dokumenttien linkittämistä varten. 

 

 
Liitä dokumentti 

 

Linkitetyn dokumentin lisääminen dokumenttiarkistosta tarkoittaa, että tämän 

dokumentin version muutokset näkyvät automaattisesti linkkiä klikkaamalla. 
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Valitse dokumentti -ikkuna 

 

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 

 

 

Linkit 
 

Klikkaamalla "Lisää linkki" on mahdollista liittää tapaus toiseen tapaukseen. 

 

 
Linkki on tapa havainnollistaa, että muut tapaukset liittyvät tähän tapaukseen. On 

mahdollista perustaa käyttäjän määrittämiä linkkityyppejä, mutta linkkityyppeihin 

liittyviä toiminnallisuuksia ei ole. 
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Lisää linkki -ikkuna 

 

Kommentit 
 

Kommentit lisätään painamalla "Lisää kommentti"-symbolia . Kommentit 

voidaan tallentaa yksi kerrallaan. Tallennettuja kommentteja ei voida poistaa. 

Lajittelujärjestys nuolilla   voidaan valita lajittelujärjestys. Oletuksena 

lajittelujärjestyksessä uusin kommentti näkyy ensin. Kommentteja voidaan viedä 

klikkaamalla ”Lisätoiminnot” ja ”Vie kommentit”. 

 
Kommentit 

 

 
Vie kommentit 

 

Historia 
 

Lokihistoria näyttää, mitä tapaukselle on tapahtunut. Historia ei näytä uusia 

kommentteja, koska ne näkyvät kommentit osiossa. Tapaukseen liittyvä lokihistoria 

voidaan myös viedä järjestelmästä. 
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Tapaushistoria 

 

 

Vastuut 
 

Vastuiden hallinnointi resurssitasolla tehdään kohdasta ”Toimeksiantojen 

Hallinnointi”.  

 

 
Toimeksiantojen hallinnointi 

 

Tästä avautuu ”Toimeksiannot” sivu, jossa voidaan vastuuttaa enemmän kuin yksi 

henkilö tapaukseen ja lisätä Budjetti/Jälj. resurssitasolla. Tapauksen toimeksiannot 

toimivat kuten tehtävien allokointi, ts. resurssia, joka on raportoinut aikaa, ei voida 

poistaa tapauksesta. 

 

 
Toimeksiantojen hallinnointisivu 
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Vastuuta tapauksia ryhmälle 
 

Hallinnoijat voivat määrittää ryhmiä ”tapauksen vastuuttamisen ryhmiksi”. Ryhmät 

luodaan Asetukset-moduulissa. Kun ryhmä on luotu, se voidaan valita vastuulliseksi 

yksittäisen käyttäjän sijasta (tai lisäksi).  

 

 
Vastuuta ryhmälle 

 

 

Lisätietoja 
 
Lisätietoja-osio sisältää tietoja, jotka liittyvät ennusteisiin ja raportointiin. Monilta 

osin Tapaus on samanlainen kuin projektisuunnitelman tehtävä. Tapaukselle on 

mahdollista asettaa budjetti ja Jälj. (ETC) sekä aikaraportointi. Aivan kuten 

tehtävissä, tapauksissa on myös alkamis- ja päättymispäivät ja % suoritettu kenttä. 

 

 
Lisätietoja 

 

Kaaviot 
 

Tapaukset on mahdollista näyttää kaaviossa. Klikkaamalla kaaviokuvaketta 

tapauksien työkalurivissä päästään kaaviotilaan. 

 

 
 

 



 Webforum Project • Käyttö- ja Hallinnointiopas 

 
 
 Copyright © Webforum Europe AB 89 

Tapausten työkalupalkki 

 

Kaaviotilassa on mahdollista nähdä tilastotietoja tapauksiin liittyen, kuten 

esimerkiksi tapausten lukumäärän, joilla on tietty tila/prioriteetti/vakavuusaste. 

Filtterit ovat käytössä myös kaaviotilassa.  

 

Valittavissa on kaksi kaaviotyyppiä – edistyminen ja yhteenveto.  

 

Edistymiskaavio näyttää miten tapausten lukumäärä on kehittynyt ajan kuluessa 

valitsemaasi mittaan nähden. 

 

 
Edistymiskaavio 

 

Yhteenvetokaavio näyttää tapausten lukumäärän ryhmiteltynä ja analysoituna 

valitsemasi mitan mukaan. Yhteenvetokaavio voi olla esitetty palkki- tai 

piirakkakuviona. Piirakkakuviossa ”Ryhmittely” toiminto ei ole käytössä. 
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Yhteenvetokaavio 

 

Lue kuvaajista myös Raportit osiossa. Monet käsitteet ovat niissä samanlaisia. 

 

 

 

Asetukset 

 

Tapausten muuttujia hallinnoidaan Asetukset-moduulissa. Valitse Tapauksen 

muuttujat säätääksesi asetuksia. 
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Toiminnot: 

• Tapaustyyppi ja Tapaustyyppi sähköpostitse lähetettyihin tapauksiin – Oletus 

tapaustyyppi. 

• Tapaus käytettävissä aikaraportointiin – Tulee olla valittuna jos käyttäjät 

voivat raportoida aikaa Tapauksiin. 

• Ratkaisu – Oletus tapauksen ratkaisu. 

• Salli tapausten tuonti työtilatasolle sähköpostitse – jos valittuna, alustalle 

voidaan lähettää shköpostitse tapauksia. Tuonnin jälkeen tapaukset voidaan 

linkittää projektiin.  

• Mukautettujen kenttien sijainti – Jos mukautettujen kenttien sijainniksi 

valitaan Vasen, mukautetut kentät sijoitetaan suoraan Kuvaus-kentän jälkeen 
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päänäkymään. Mukautetut tekstikentät, joissa on useita rivejä, skaalautuvat 

koko tekstin laajuudessa. 

 

 

Tapausten sähköposti-ilmoituksien kontrollointi  
 

Voit hallinnoida, milloin tapausten vastuuttamisesta tai tapausten tietojen 

muutoksista lähetetään sähköposti-ilmoitus.  

 

Alustan hallinnoija määrittää Asetukset-moduulin Tapausten muuttujissa 

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.  

 

  
Tapauksen muuttujat Asetukset-moduulissa 
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Sähköposti-ilmoitusten asetukset Omassa profiilissa 

 

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

 

Toimintoa hallinnoidaan Asetukset-moduulissa, Tapausten muuttujissa valinnalla 

Salli suljettujen tapausten päivittäminen. Kun suljettujen tapausten päivittäminen 

estetään, toiminto koskee kaikkia käyttäjiä, mukaan lukien hallinnoijia.  

 

 
 
Tapauksiin vaaditaan projekti  
 
Voit määrittää, vaaditaanko tapauksiin projekti. Jos tämä on valittuna, on tapausta 

luodessa valittava projekti. 
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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. 

 

  

Tapauskenttien asetukset 
 
Tapausten muuttujissa on mahdollista määrittää, mitä kenttiä näytetään Tapaukset-

moduulissa. Kunkin kentän voi asettaa näkyville tai pois näkyvistä yksitellen. 

 

  
Valittavat kentät 
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Riskit 

 
Täällä voidaan hallinnoida projektin riskejä. Ensimmäinen näkymä on lista, jossa 

näkyy kaikki riskit.  

 

 
Riskilista 

 

Erilaisia filttereitä voidaan tallentaa klikkaamalla “Tallenna filtteri”. Kun filtteriä 

tallennettaessa on mahdollista valita ”Jaettu filtteri” niin, että muutkin käyttäjät 

voivat käyttää tätä filtteriä. Projektien oikeusasetukset ovat edelleen rajaamassa 

näkyvyyttä projektikohtaisesti.  

 

 
Tallenna filtteri 

 

Filttereiden määritys tapahtuu kohdassa “Hallinnoi filttereitä” filtteröintiruudussa. 

Jokaiselle filtterille voidaan määrittää sarakkeet ja lajitteluperuste. 
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Hallinnoi filttereitä 

 

Riskien työkalupalkki on samanlainen kuin projekteissa, tapauksissa, jne. 

 
 

Kuvake Kuvaus 

 
Lisää uusi riski 

 
Poista valittu riski 

 
Päivitä ruutu 

 
Vie riskit Excel-tiedostoon 

 
Lähetä riskejä sähköpostilla 

 Riskien sisältö – Valitse näkyvät sarakkeet 

 
Valitse riskien lajittelujärjestys 

 Näyttötila joko ruudukkona  tai kuvaajana  

 
Näytä riskihistoria 

 
Riskien asetukset 

 

Lisää riski – avaa uuden riskin tietoruudun 
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Lähetä riskejä sähköpostilla – Avaa ”Lähetä sähköpostilla” -ruudun, josta on 

mahdollista lähettää sähköpostiviestin valituille käyttäjille tai muille henkilöille.  

 

 
Sähköpostin laatiminen 

 

Sähköposti sisältää riskin tiedot, kuten alhaalla on esitetty. Jokaisesta riskistä 

lähetetään oma viesti. Alla on lähetetty sähköpostiviesti. 
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Sähköposti  

 

Näkyvien sarakkeiden valinta – Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää 

mitkä sarakkeet näkyvät listassa. 

 

 
Sisältö 

 

Riskien lajittelu  – tämän toiminnon avulla voidaan määrittää lajittelujärjestys. 

Valittavat kentät voivat olla sekä näkyvissä olevia että piilotettuja kenttiä.  
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Riskien lajittelu 

 

Näkymä ruudukkona tai kuvaajana 
 

Ruudukkotila  näyttää riskit taulukkona.  

 

Kuvaajatila  näyttää pääriskit. Filtterit ovat käytettävissä rajaamaan näkyvien 

riskien määrää. 

 

 

 
Riskimatriisi kuvaajatilassa taustavärein 

 

Riskihistoria  näyttää lokitiedot kaikkiin riskeihin tehdyistä muutoksista.  

 

Riskien asetukset – Riskityyppi, pääriskien arvoraja ja Projektitoimistossa 

näkyminen määritellään riskien asetuksissa. 

 

Pääriskien riskien rajat ja oletetut riskityypit ovat molemmat määritelty asetuksissa 
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”pop-up” tyyppisiksi. Tämä pätee myös silloin kun on mahdollista valita, jos riskit 

näytetään projektitoimistossa tai ei.  

 

 

 

 

 

 

 

Riskien asetukset  
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Raportit 

 
 

Projectissa on joustava raportointisysteemi, jonka avulla voit luoda käytännössä 

sellaisia raportteja kuin haluat. Raportointitoiminto on kuvattu tarkemmin Edistyneet 

raportit liitteessä. Huomaa, että raportointi on tarkoitettu projektin seurantaa varten 

ja perustana oleva OLAP -kuutio päivittyy 15–25 minuutin välein, jonka takia vasta 

lisätty data ei välttämättä ole vielä mukana. Päivityksen päivämäärä ja aika on esillä 

raportointityökalussa. 

 

Tiedot näytetään nykyiselle työtilalle. Ota yhteyttä Webforumin jos olet kiinnostunut 

näyttämään useiden työtilojen tietoja tässä.  

 

Raportit-moduulissa on viisi näkymää. Tietojen analysointiin on käytettävissä 

Analyysit, Kuvaaja ja Vanhat analyysit. Näkymät-välilehti on raporttinäkymien 

etupaneeli. Näkymät luodaan Admin näkymässä.  Vanhat analyysit -välilehti näkyy 

vain siinä tapauksessa, jos aikaisempia raportteja on tallennettu.   

 

 

Raportit-moduulin välilehdet 

 

 

Analyysit 

 

 
Analyysit-välilehti 
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Raportin sisältö näyttää, mitä asetuksia käyttäjä on valinnut nykyiselle raportille. 

Voit valita, mitä mittoja ja dimensioita tulisi olla raportissa nähtävillä riveillä ja 

sarakkeissa ja millä hierarkiatasolla. Lisäksi dimensiot voidaan filtteröidä.  

 

Mitat valitaan ja poistetaan Raportin komponenteissa: 

 

 
 

Raportin komponentit lisätään ja poistetaan rivi ja sarake kuvakkeilla  

 

Filtterit lisätään ja poistetaan filtterin kuvakkeista   

 

Dimensioiden vaihtaminen sarakkeista riveille/riveistä sarakkeille sekä 

sarakkeiden/rivien hierarkiatason muuttaminen voidaan tehdä raahaamalla ja 

tiputtamalla.  

 

Filtteriosio näyttää, mitkä dimensiot on filtteröity ja mitkä jäsenet kuuluvat filtteriin. 

 

 
 

Filtterivalikoima avataan filtterin kuvakkeesta  

 

Rivejä voi laajentaa ja supistaa kerralla  

 

Asetukset-valikon saa auki rattaan kuvakkeesta  

 

 
 

Deasimaalia-valikosta voit valita, miten monta desimaalia näytetään.  

Yhteensä-valikosta määritetään, mitä loppusummia näytetään. 

Jakajana kohdasta voit määrittää arvojen näkymisen tuhansissa.  
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Nykyinen raportti voidaan viedä Exceliin klikkaamalla Excel-kuvaketta  

 

Voit myös tallentaa nykyisen raportin klikkamalla ”Tallenna”. 

 

 
 

Aikaisemmin tallennetut raportit voidaan avata klikkaamalla ”Lataa”.  

 

 
 

Klikkaamalla ”Järjestä” voidaan muuttaa raporttien nimiä, muuttaa raportti julkiseksi 

tai yksityiseksi sekä poistaa raportteja.  
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Kuvaaja 

 

Kuvaajatoiminnot toimivat sammalla tavalla kuin Raportit ja Analyysit. Kuvaajat 

ovat selitetty tarkemmin Edistyneet raportit liitteessä. 

Kuvaaja  

 

 
Kuvaaja taulukko muodossa 

 

Valitse kuvaajassa käytettävä mittayksikkö Mitat-valikosta. Valitse kuvaajassa 

käytettävät dimensiot, esimerkiksi Vuosi, Projektin nimi, Resurssin nimi Akseli-

valikosta. Voit ryhmitellä toisen dimension Sarjat / Data -valikosta. 

 

Voit käyttää kuvaajassa miten monta filtteriä tahansa.  

 

Käytettävissä on erityyppisiä kuvaaja kuten rivi, pylväs, sarake, ympyrädiagrammi, 

alue. Voit tarkastella kuvaajaa myös taulukkomuodossa.  

 

Kuvaajia voi tallentaa, ladata ja järjestellä samalla tavalla kuin Analyysit-välilehden 

raportteja.  
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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 välilehdillä 

Analyysit ja Kuvaaja.  

 

 
Saatavilla on raporttinäkymä ilman filtteröintiä  

 

 
Saatavilla on filtteröity raporttinäkymä  

 

Voit valita eri näkymiä alasvetovalikosta. Vasen paneeli näyttää filtterivalikoiman 

ja filtterit, jotka ovat parhaillaan valittuina. Voit piilottaa tai ottaa näkyville 

vasemman paneelin valitsemalla ”Pienennä / laajenna vasen ruutu”. 
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Oikea ruutu sisältää raportit, jotka liittyvät kyseiseen näkymään valituilla asetuksilla.  

 

Voit laajentaa yksittäisen raportin näkymään koko näytöllä valitsemalla 

”Laajennettu näyttö”  

 

Voit tulostaa raportin klikkaamalla ”Tulosta”  

 

Valitse ”Vie rasteri tai vektori” ladataksesi raportin kuvana  

 

Taulukkoraportti voidaan viedä Exceliin klikkaamalla ”Vie Exceliin”  

 

 

Admin näkymä 
 
Näkymät luodaan ja niitä muokataan Admin näkymässä.  

 

 
 

Oikean puoleinen paneeli toimii samoin kuin Näkymät-välilehdessä. 

 

Vasen paneeli sisältää näkymien ja raporttien listan sekä välilehdet. 

 

 
Näkymät luodaan ja niitä muokataan Admin näkymässä 
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Voit lisätä uuden näkymän valitsemalla ”Luo näkymä” tai muokata näkymää 

valitsemalla ”Muokkaa” alasvetovalikosta. ”Poista” deletoi nykyisen näkymän. 

Näkymä voidaan julkaista tai sen julkaisu peruuttaa sekä siirtää näkymä ylös/alas 

listalla. 

 

 
Muokkaa näkymää 

 

Jokainen näkymä voi sisältää 1-4 riviä ja jokainen rivi 1-3 saraketta. Käyttäjä voi 

määrittää asetukset vapaasti.  

 

Rivin korkeutta säädellään Asettelun valinnoista. 100 % on maksimi näytön korkeus. 

Pienin korkeus säätelee minimikorkeutta matalan resoluution näytöllä. Kiinteä 

korkeus määrittää korkeuden pikselien määrän mukaan riippumatta näytön 

resoluutiosta.  

 

Rivejä lisätään “Lisää rivejä” painikkeesta.  

 

Rivejä poistetaan  painikkeella rivikohtaisesti. 

 

Muuta rivien järjestystä nuolipainikkeista  

 

Voit lisätä näkymään filttereitä, jotka ovat käytettävissä koko näkymässä. Voit 

asettaa filttereille oletusarvot. Filtterit lisätään valitsemalla ”Lisää filtteri”.  
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Filtterivalikoima 

 

Filtterin oletusasetuksia muutetaan suppilon   kuvakkeesta. Näkymään avautuu 

filtterin jäsenten valikoima.  

 

 
Filtterin jäsenet 

 

Filtterit poistetaan poista  painikkeesta. 

 

Raportit lisätään näkymään klikkaamalla ”Luo kaavioraportti” tai ”Luo 

taulukkoraportti”.  
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Luo kaavio- tai taulukkoraportti 

 

Kuvaajat luodaan samalla tavalla kuin Kuvaaja-välilehdellä.  

 

 
Kuvaajan valikko 

 

Taulukkoraportit luodaan samalla tavalla kuin Analyysit-välilehdellä. 

 

 
Taulukkoraportin valikko 
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Resurssit 

 

Resurssien käyttö näkymää käytetään resurssien aikatauluttamiseen. Tässä nähdään 

yleiskuva siitä, missä projekteissa ja milloin ihmiset työskentelevät. Tätä näkymää 

tulisi käyttää vain kalenterissa käytetyn yksikön mukaan, esim. tuntien mukaan. 

 

 

 

Resurssien näkymät  
 

Voit tarkastella resursseja ”Resurssin mukaan” ja ”Projektin mukaan” tilassa. 

”Resurssin mukaan” -tilaa käytetään, jotta nähdään mihin projekteihin kukin resurssi 

kuuluu. ”Projektin mukaan” -tilaa käytetään, jotta nähdään, mikä resurssi kuuluu 

kuhunkin projektiin.   

 

 

Näkymät 

 

Molemmissa näkymissä on mahdollista tarkastella tietoja ”Varaustilassa” ja 

”Suunnittelutilassa”. ”Varaustilaa” käytetään resurssin varausten hallinnointiin 

määrittämällä miten paljon aikaa resurssin tulisi käyttää kuhunkin projektiin ilman, 

että määritetään tarkoin yksityiskohtaiset tehtävät. ”Suunnittelutilaa” käytetään, jotta 

saadaan näkyviin yksityiskohtaisempi näkymä resurssille osoitetuista tehtävistä. 

Näkymät on selitetty tarkemmin alla. 

 

Klikkaamalla projektia listassa saat näkyviin resurssien allokointinäkymän, jolloin 

voidaan helposti tehdä muutoksia toimintasuunnitelmaan, mikäli sinulla on riittävät 

oikeudet muutosten tekemiseen. 
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Jotta saat tiedot näkymään oikein, on kalenterien asetukset määritettävä oikein 

vastaamaan todellista tilannetta Asetukset-moduulin avulla.  

 

Asetukset-moduulin Perusvalinnoissa määritetään myös varausten yksikkö (UOM) 

sekä oletusvarausten tilanne. Varauksien aikavälin väri voidaan myös määrittää 

täällä. Alapuolella olevassa kuvassa varaukset, jotka ovat 0 % -50 %, näkyvät 

vihreinä, varaukset 51 % -80 % oranssina ja alkaen 100 % sinisinä. 

 

 

Resurssien varausten parametrit Asetuksien Perusvalinnoissa 

 

Filtterit 
 

Vasemmalla puolella näkyvää filtteripaneelia voi käyttää samalla tavoin kuin 

muissakin moduuleissa. Voit hakea resursseja eri kategorioista, joita on määritelty 

Asetukset-moduulin resurssikategorioissa. Oletuksena ovat näkyvissä alustalle 

Perusvalinnoissa määritelty yksikkö (UOM) ja resurssien varausten UOM.   

 

”Resurssin mukaan” näkymässä on filttereitä vain resursseihin liittyen.” Resurssien 

mukaan” näkymässä on mahdollista hakea resursseja, jotka täyttävät erityiset 

käyttökriteerit. Alapuolella olevassa esimerkissä on haettu resurssia, jolla on alle 50 

% käyttö ajanjaksolla 1.elokuuta – 30. Syyskuuta 2014 
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Filtterit 
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Filtterit voidaan tallentaa klikkaamalla ”Tallenna filtterit” ja tallennettuja filttereitä 

voidaan muuttaa klikkaamalla ”Hallinnoi filttereitä”. Tallennetut filtterit voivat olla 

henkilökohtaisia tai yleisiä. 

 

 

Tallenna filtteri 

Yleinen filtteri näyttää vain ne projektit, joihin käyttäjällä on vähintään lukuoikeudet. 

 

Resurssien suunnittelutila – kuvakkeet 

Suunnittelutilassa on käytettävissä seuraavat kuvakkeet: 

 

 

Vie-toiminto vie tiedot Excelin soluihin, kuten alla: 

 

Viedyt tiedot Resurssien käytöstä 

 

 

 

 

Kuvake Toiminto 

 
Laajentaa valitut rivit 

 
Supistaa valitut rivit 

 
Vie tiedot Exceliin 

 
Ruudukkotila 

 
Kuvaajatila (lue kuvaus alapuolelta) 

 
Ruudun päivitys 
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Resurssien suunnittelutila 
 

Työkalupalkista löytyvien toimintojen ja filttereiden avulla voidaan tehdä 

monenlaisia valintoja. Voit esimerkiksi valita näytettäväksi Budjetin tai Jälj. (arvioitu 

jäljellä oleva aika), kuinka monta jaksoa on näkyvissä, mitkä yksiköt ovat käytössä, 

näkyvätkö jo allokoidut ajat vai jäljellä oleva resursoimaton aika, näkyvätkö yksiköt, 

kokoaikaiset työntekijät vai prosentit ja näkyvätkö viikot, kuukaudet ja vuodet. 

 

Resurssien käytön työkalupalkki, jossa Resurssien suunnittelutila on valittuna 

 

”Näytä: Allokoitu, Ei allokoitu, Saatavilla” 

Voit nähdä Allokoidun ajan, ts. ajan, jonka henkilö työskentelee, tai Ei allokoidun, 

ts. ajan, jona resurssi ei ole allokoitu mihinkään projektiin sekä ”Saatavilla, jos 

resurssia ei olisi allokoitu mihinkään tehtävään. Näet nopeasti resurssit, jotka 

työskentelevät osa-aikaisesti.  

 

”Näytä: Osallistuminen (FTE), Prosenttia, Yksikköä” 

Resurssien käyttö näyttää onko jokin resursseista yliallokoitu resurssin kalenteriin 

mitattuna. Kun allokointi näkyy prosentteina, resurssikohtaiset poikkeukset 

kalenterissa otetaan huomioon. Esimerkiksi, jos henkilö työskentelee osa-aikaisena 

20 tuntia viikossa, 20 tunnin allokointiaika näkyy 100 % allokointina. 

 

Kun näkymänä on Osallistuminen (FTE), resurssikohtaisia poikkeuksia ei oteta 

huomioon. Jos työviikko on 40 tuntia, 20 tuntia näkyy 0.5 osallistumisena. Jos 

normaali työviikko on 40 tuntia, mutta yhdellä viikolla on 8 tunnin yleinen poikkeus 

esim. loma, 20 tuntia näkyy 20/32 = 0.62 osallistumisena. 

 

”Kuvaaja” 

Näkymäksi voidaan valita ruudukko tai kuvaaja painamalla vastaavia painikkeita

 työkalupalkissa. 

 

Ruudukko tai kuvaaja 

 

Kuvaajia on kolme erilaista, joista yksi on keskimääräinen allokointi, toinen 

kokonaisallokointi ja kolmas yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta resurssista 
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erikseen. Kaikki valinnat, kuten kuukausi- tai vuosinäkymät, ovat saatavilla myös 

kuvaajanäkymässä. 

 

 

Keskimääräinen allokointi 

 

 

Yksityiskohtainen allokointi 

 

”Saatavilla”-jana kuvaa käytettävissä olevaa aikaa perustuen joko resurssikalenterin 

poikkeuksiin tai normaaliin kalenteriin, joka sisältää yleiset poikkeukset. Jos 

sarakkeet tai yksittäiset palkit ovat ylempänä kuin Saatavilla-jana, resurssit ovat 

yliallokoituja. Kuvaajia voi tulostaa ja ladata kuvina, joita voidaan käyttää muissa 

ohjelmissa. Vain viisi resurssia näytetään yhtä aikaa. 
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Varaus 
 

Usein projektin tehtävät täsmennetään myöhemmässä vaiheessa kun taas resurssit 

varataan eli määritetään jo ennen projektin käynnistymistä. Tämä tehdään varaus-

toiminnon avulla. 

 

Varaus toiminnon avulla on mahdollista varata resursseja projekteille ilman niiden 

kiinnittämistä tehtäviin. Varaukset voi tehdä tasaisesti projektin alkamispäivästä sen 

loppuun saakka, tai manuaalisesti eri arvoja syöttämällä eri aikavälille. 

 

Kaikkien projektien resurssien varauksia voidaan muokata Resurssien käytössä 

samalla kertaa. Yksittäisen projektin varauksia voidaan muokata myös Resurssien 

allokointi -välilehdeltä kunkin projektin yhteydessä.  

 

Huomaa, että Resurssien käyttö moduulissa näkyvät vain ne projektit, jotka kuuluvat 

näkyvissä olevaan ajanjaksoon. 

 

 

Resurssien varaus Resurssien käytössä 

 

Resurssien varaukset projektin Resurssien allokointi -välilehdellä 

 

Tämä teksti kertoo pääasiallisesti sen, kuinka varausten kanssa toimitaan Resurssien 

käyttö -moduulissa koska se sisältää useita toiminnallisuuksia. 

 

Varaukset voidaan näyttää yksiköissä, prosenteissa ja FTE:nä (kokoaikaiset 

työntekijät) ja ne ovat liitetty projekteittain. Projektien luvut lasketaan yhteen 

resurssitasolla. Varaussolut ovat päivitettävissä projektitasolla. Manuaalisesti 

päivitetyt solut ovat merkitty vaalean keltaisella värillä ja tällä  symbolilla. 

Klikkaamalla symbolia voit poistaa manuaalisesti syötetyn tiedon ja jakaa 

varauksen tasaisesti projektin kestoajalle. 

Huutomerkki    osoittaa, että resurssiin on liitetty tehtävä kyseisessä projektissa.  

Kolmio   näyttää varauksen tilanteen. Harmaa merkitsee määrittelemätöntä, 
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keltainen on alustava ja vihreä varattu. Klikkaamalla tilanne -kuvaketta voit vaihtaa 

tilaa.  

 

Työkalurivi sisältää useita varaustoiminnon kuvakkeita. 

 

 

Kuvake Toiminto 

 
Yhdistä projektit resursseihin 

 
Liitä “Jälj” projektin suunnittelusta 

 
Poista varaus 

 
Lähetä varaustiedot sähköpostilla  

 
Muokkaa varauksen yksityiskohtia  

 
Tallenna varaustiedot 

 Laajenna 

 Supista 

 Vie 

 Ruudukko-näkymä 

 Kuvaaja-näkymä 

 Päivitä 

 

 
Yhdistä Projektit Resursseihin 
 

Yhdistä projektit resursseihin yhdistää nykyiset luettelossa merkityt resurssit 

valittuihin projekteihin.  

 

  
Yhdistä Projektit Resursseihin 
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Liitä “Jälj” projektisuunnitelmasta 
 

Tämä toiminto ottaa ”Jälj” (arvioidun loppuun suoritusajan) ja kopioi sen varaukseen. 

Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun tehtävien suunnittelu on tehty ennen 

varauksia. 

 

Poista varaus 
 

Tämä poistaa kaikki varaustiedot merkityiltä resursseilta sekä projekteista.  

 

 

Lähetä sähköposti varaustiedoista / varauspyynnöistä 
 

Tämä toiminto lähettää sähköpostiviestin valittujen resurssien varaustiedoista Excel 

-tiedostona. Tämän yhtenä tarkoituksena on saada aikaan varauspyyntö. Pyynnön 

saava henkilö näkee varaustilanteen ajanjaksoa kohden, aina projektin loppuun 

saakka. 

 

 
Sähköposti Resurssien varauksesta 

 

Muokkaa varauksia 

 

Tätä toimintoa käytetään muuttamaan varaustilaa ja varauksen kommentin 

kirjoittamiseen. Jos toiminto valitaan työkaluvalikosta, muutokset vaikuttavat 

kaikkiin merkittyihin resursseihin. 
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Muokkaa varausten yksityiskohtia 

 

 

Pikavalikko 
 

Projektin pikavalikko sisältää seuraavat kentät: 

 

 

 

Varaukset – Projektin alasvetovalikko 

 

Muokkaa varausten yksityiskohtia – Lisätietoja yläpuolella 

Liitä ”Jälj” Projektisuunnitelmasta - Lisätietoja yläpuolella 

Poista varaus - Lisätietoja yläpuolella 

Sähköposti varaus - Lisätietoja yläpuolella 

Varaushistoria – Lue lisää alapuolelta 

Avaa projektin yksityiskohdat – Avaa projektin yksityiskohdat välilehden.   

Tämä on hyödyllinen esim. kun vaihdetaan aloitus- ja päättymispäiviä. Täältä on 

myös mahdollista siirtyä takaisin Resurssien käyttöön kun olet valmis. 

Avaa resurssien allokointi – Avaa resurssien allokointi välilehden projektille.  
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Varaushistoria 

 

Varaushistoria näyttää lokin liittyen ”Varattu”-tilaan. Se lisää lokimerkinnän, jos 

tila muuttuu, varatut tunnit muuttuvat tai projektin päivät muuttuvat.  

 

  
Varaushistoria - Tiedot 

 

 

Resurssin varausprosessin esimerkki 

 

On monia erilaisia tapoja työskennellä resurssien varauksien kanssa, riippuen 

millainen työtä tekevä organisaatio on. Nämä ovat kaksi esimerkkiä havainnollistavat 

mahdollisia työprosesseja.  

 

Prosessi 1: Projektisuunnitelman laatija tuntee halutun henkilön 

1. Resurssi "X" on lisätty projektiin sekä saanut ”alustava” varaustilan  

2. Alustava projektisuunnitelma on laadittu, ja Resurssi X on liitetty erilaisiin 

tehtäviin ja aika budjetoitu.  

a. Budjetti tallentuu myös automaattisesti ”Jälj” kenttään. 

b. Projektin Resurssien allokointi näkymä näyttää kokonaisajan, jonka 

Resurssi X tulee käyttämään projektiin. 

3. “Jälj” tieto kopioidaan Resurssi X:n varaukseen. 

4. Varaustieto kaikista henkilöistä välitetään vastuulliselle, esim. 

sähköpostitse.  

5. Vastuuhenkilö varmistaa, että Resurssi X ei ole liitetty tänä aikana muihin 

projekteihin ja muuttaa varaustilan varatuksi, mahdollisesti kommentoi 

varausta. 

6. Vastuuhenkilö tiedottaa uuden varauksen tilan.  

 

Prosessi 2: Projektisuunnitelman laatija ei tunne haluttua henkilöä  

1. Fiktiivinen resurssi tai yleinen resurssi nimeltään Projektipäällikkö lisätään 

järjestelmään 
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2. Projektipäällikkö lisätään projektille ja hänelle annetaan ”alustava” 

varaustila 

3. Alustava projektisuunnitelma on luotu ja Projektipäällikkö on liitetty 

erilaisiin tehtäviin ja aika budjetoitu.  

a. Budjetti tallentuu myös automaattisesti ”Jälj” kenttään. 

b. Projektin Resurssien allokointi näkymä näyttää kokonaisajan, jonka 

Projektipäällikkö tulee käyttämään projektiin. 

4. “Jälj” tieto kopioidaan Projektipäällikön varaukseen. 

5. Varaustieto välitetään vastuuhenkilölle, esim. sähköpostitse 

6. Vastuuhenkilö pyynnöstä johtuen tarkastelee ja etsii oikeita ihmisiä, joilla 

on oikeat pätevyydet ja jotka ovat käytettävissä pyydettynä aikana. 

7. Kun henkilö on löydetty, hänet on liitetty projektiin ja hänelle annetaan 

varaus samalla tavalla kuin fiktiiviselle projektipäällikölle ja saa 

”hyväksytty” tilan 

8. Resursseista vastaava tiedottaa allokoidusta resurssista. 

9. Henkilö, joka loi alustavan suunnitelman, käyttää Korvaa resurssit toimintoa 

siirtääkseen tehtävien budjetit fiktiiviseltä projektipäälliköltä todelliselle 

resurssille.  

10. Fiktiivisen projektipäällikön varaus poistetaan.  
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Asetukset 

 
Projektinhallinnan moduuleita ja toimintoja ohjataan ja määritellään Asetukset –

moduulissa . Kohdat, jotka ovat tärkeitä projektinhallinnassa, ovat 

Käyttäjät, Ryhmät, API ja Projektinhallinta. 

 

 
Asetukset-valikko 
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Ryhmät 

 

Ryhmätasolla on mahdollista antaa oikeudet Suunnitteluun, Aikaraportointiin, 

Projektitoimistoon, Tapaukset, Raportit ja Resurssit moduuleihin. 

 

Perusoikeudet tarkoittavat, että erityiset oikeudet riippuvat käyttöoikeusasetuksista 

tietyn käyttäjän tiettyyn kohteeseen, kuten projekti. Luo projekti -käyttöoikeudet 

tarkoittaa, että henkilö näkee" Uusi"-painikkeen projektiluettelossa. ”Hallinnoija” 

käyttöoikeudet ylittävät toimintokohtaiset käyttöoikeudet. Hallinnoijaoikeudet 

Projektin suunnitteluun antaa hallinnointioikeudet myös Tapauksiin ja Riskeihin. 

 

 
Ryhmäoikeudet 

 

 

Projektin suunnittelussa, joka tunnetaan myös Projektit-moduulina, ryhmällä voi olla 

”Ei pääsyä”, Perusoikeudet, Luo projekti ja Hallinnointi käyttöoikeudet. 

 

"Pääsy taloudelliseen tietoon"-valintaruutu päättää onko käyttäjillä näillä oikeuksilla 

mahdollisuus nähdä projektin tietoja hinnoista ja kustannuksista projekteihin joihin 

heillä on muutoin oikeudet. 

 

Projektitoimistossa, ryhmällä voi olla joko Perusoikeudet tai Ei pääsyä. 

 

Aikaraportoinnissa, ryhmällä voi olla Perusoikeudet, Hallinta ja Ei pääsyä. 

 

"Aikaraportointioikeudet" valintaruudut (Ihmiset, Yhteiset, Projekti, Raportti, 

Hallinta) päättää, voivatko ryhmän jäsenet nähdä ja työskennellä kaikkien 

aikaraporttien kanssa tai vain aikaraportteihin, jotka kuuluvat tietyille käyttäjille/ 

resursseille. 
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Vaikka valintaruudut ovat valittuna, resurssi voi vain nähdä ja päivittää aikaa, jonka 

käyttäjät/resurssit ovat tehneet projekteille. Käyttäjällä pitää ainakin olla 

päivitysoikeudet. Lukuoikeudet eivät riitä projektille. Riippumatta näistä asetuksista, 

käyttäjällä on aina oikeudet omiin aikaraportteihin. 

 

"Valmiin aikaraportin käyttöoikeus"-valintaruutu päättää, jos ryhmälle on annettava 

oikeudet päivittää ajan tasalle jo valmiiksi merkitty raportti "Raportti valmis". 

 

”Pääsy Hallinnoija-välilehdelle” antaa pääsyn aikaraportoinnin Hallinnoija- 

välilehdelle 

 

”Pääsy hakutoimintoon” antaa pääsyn aikaraportoinnin Haku-välilehdelle. 

 

”Pääsy laskutusvälilehdelle” antaa pääsyn sekä Laskut että Luo laskuja -

välilehdille. 

 

Tapauksiin, ryhmä voi saada Ei pääsyä tai Perusoikeudet. 

Riskeihin, ryhmä voi saada Ei pääsyä tai Perusoikeudet. 

Raportteihin, ryhmä voi saada Ei pääsyä tai Perusoikeudet.  

Resursseihin, ryhmä voi saada Ei pääsyä tai Perusoikeudet. 

 

Projektiryhmä syntyy, kun projekti on luotu. 

 

 
Ryhmät, sisältäen Projektiryhmän 

 

Ryhmä näkyy muiden ryhmien listauksessa ja siihen liitetään tiedoksi projektinumero 

sekä tyyppi ”Projektiryhmä”, jotta se erottuu muista ryhmistä. Ryhmä sisältää kaikki 

käyttäjät, jotka on liitetty projektiin. Projektiryhmää ei voi poistaa ennen kuin koko 

projekti on poistettu. Aktivoimalla saat näkyviin projektiryhmät 

ryhmien listauksessa.  

 

Ryhmään voi lisätä käyttäjiä sekä Asetukset-moduulin Ryhmät-toiminnon kautta että 

projektin alaiselle Resurssit-välilehdelle lisäämällä.  Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, 
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jolla on päivitysoikeudet projektille, voi lisätä projektille resursseja ilman admin-

oikeuksia.  

 

Oletuksena vain projektiin liitetyt käyttäjät sekä adminit voivat nähdä ryhmän ja sen 

jäsenet. Projektiryhmän ”Oikeudet” -välilehdeltä voit muuttaa tätä ja antaa muille 

ryhmille oikeudet nähdä ryhmän. Lisää käyttäjä tai ryhmä listaan ja anna ”Lue”-

oikeudet. 

 

 

Ryhmät –  Oikeudet 

 

Käyttäjät 
 

Käyttäjän lisätiedot -asetuksissa näkyvät kaikki projekteille määritetyt kategoriat, 

jotka on asetettu Asetukset-moduulin Projektin hallinnassa (Kategoriat). Lisää 

kategorioista jäljempänä. 

 

 
Käyttäjäkohtaiset parametrit Projektit moduuliin 

 

”Hyväksyy” -kohta sisältää listan ryhmistä, joiden hyväksyjä käyttäjä on. Hyväksyjä 

tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi merkata aikaraportteja hyväksytyiksi. Moduulin 

asetuksissa voidaan myös antaa hyväksyjälle oikeus päivittää niiden käyttäjien 

aikaraportteja, joiden hyväksyjä hän on. Hallinnoijana voit lisätä tai poistaa ryhmiä 

tästä listasta.  
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Lue Webforum Teamwork opas saadaksesi lisätietoja käyttäjien ja ryhmien 

hallinnasta.  

 

Yhteiset resurssit 

Täällä lisätään yhteisiä resursseja, eli resursseja, jotka ovat käytettävissä jokaisessa 

projektissa. Usein niitä käytetään myös suunnittelun apuna silloin, kun ei tiedetä vielä 

tarkkaan, kuka nimetty resurssi tehtävän tulee suorittamaan. Lisää uusi resurssi 

klikkaamalla ”Uusi” ja muokkaa resurssia klikkaamalla sen nimeä. 

 

 
Yhteiset resurssit 

 

Yhteisellä resurssilla voi olla resurssikategorioita ja työrooli. Tämä helpottaa 

resurssien etsimistä Resurssit-moduulissa.  

 

 

Yhteiset resurssit 

 

 
 

Käyttäjien lisääminen Käyttäjän kategorioihin 
 

Täällä on mahdollista määrittää omia käyttäjän kategorioita, joita voit hyödyntää 

Resurssien käytössä (Resurssit-moduuli) sekä Raportit-moduulissa valintojen 

tekemiseen. Kategoriat ovat samoja, jotka näkyvät käyttäjän lisätiedoissa, mutta 

tarkasteltuna täältä saat nopeammin yleiskuvan kategorioista eikä käyttäjällä tarvitse 

olla admin-oikeuksia nähdäkseen kategoriat. Jos käyttäjä lisätään kategorian arvoon, 

hänet poistetaan automaattisesti edellisestä kategoriasta saman kategorian sisällä. 

Käyttäjän tulee kuulua vähintään yhteen kategoriaan.  
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Käyttäjän lisääminen kategorioihin 

 

 

Työroolit 
 

Käyttäjällä voi olla useita työrooleja. Hän voi työskennellä samaan aikaan esim. 

työrooleissa ”Ohjelmoija” ja ”Projektipäällikkö”. Työrooleja käytetään, jotta 

löydetään saatavilla olevat resurssit Resurssien käytöstä (Resurssit-moduuli), jotka 

voivat työskennellä tietyissä tehtävissä. Välilehdestä riippuen voidaan lisätä joko 

käyttäjä työrooliin tai työrooli käyttäjälle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työroolien määrittäminen 
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Kalenteri 
 

Kalenterissa voit kontrolloida normaali työviikkoja sekä erikoispäiviä. Tämä tehdään 

sekä resurssien allokointia että aikaraportointia varten.  

  

Kalenteri 

 

Kalenterissa voit määrittää poikkeuksia normaaleihin työviikkoihin, esim. tiettyjä 

lomapäiviä tai, jos tietty päivä on lyhempi kuin muut. Tämä vaikuttaa resurssien 

allokointiin ja on kuvattu tarkemmin siinä osassa opasta. 

  

Resurssikohtaiset työpäivät voidaan määrittää Resurssit -välilehdessä. 

Joukkopäivitys-välilehdessä voidaan määrittää useita työpäiviä kerralla 

resurssikohtaisesti. Esimerkiksi kesäloma on helppo asettaa täällä. 
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Asiakkaat 

 

Täältä löydät listan kaikista asiakkaista.   

 

Voit lisätä uuden asiakkaan klikkaamalla “Uusi”, muokata asiakastietoja 

klikkaamalla asiakkaan nimeä ja poistaa asiakkaita valitsemalla asiakkaan ja 

klikkaamalla ”Poista”. 

 

Klikkaamalla “Laajennettu” voit tehdä haun asiakkaista tarkemmilla kriteereillä. 

Klikkaamalla “Normaali” palaat takaisin yksinkertaiseen hakutoimintoon. 

 

 
Asiakashaku 

 
 
Asiakastiedot 
 

Täällä voit lisätä ja muuttaa asiakkaan tietoja.  

“Laskutettavissa”-ruutu ilmoittaa voiko asiakasta laskuttaa, oletuksena ruutu ei ole 

valittuna.  

 

”Aktiivinen”-ruutu ilmoittaa onko asiakas aktiivinen. Oletuksena ruutu on valittuna. 

Jos ruutu ei ole valittuna, asiakkaalle ei voi lisätä projekteja eikä asiakas näy 

suunnitteluosion asiakaslistassa.  

 

Asiakasnumero on systeemin automaattisesti lisäämä numero, jonka avulla asiakas 

voidaan tunnistaa. 
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Asiakastiedot 

 

Kategoriat 
 

Kategorioita käytetään yhdessä mukautettuja kenttien kanssa, jotta kohteet voidaan 

luokitella.  

 

Systeemissä on kuudenlaisia kategorioita:  

1. Työrooli 

2. Projektisalkku 

3. Tapaukset 

4. Tehtäväkategoria 

5. Projektikategoria  

6. Resurssikategoriat  

 

 

Kategoriat 
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Klikkaa kynäkuvaketta jonkun käyttäjän määrittelemän kategorian vieressä, jos 

haluat muuttaa kategorian nimeä. Klikkaa kategorian nimeä avataksesi Kategorian 

tiedot -ikkunan. 

 

Kategorian tiedot 

 

Työroolien avulla määritetään käyttäjien työtehtävät vaikka käyttäjä toimisikin eri 

tehtävissä, kuten ohjelmoijana ja projektipäällikkönä projektista riippuen. Lue lisää 

Työroolin alta. 

 

Projektisalkku sisältää ei projektisalkkuja. Mikä tahansa projekti voi kuulua yhteen 

tai useampaan projektisalkkuun.  

 

Seuraaviin tapauksiin liittyviin kenttiin on myös mahdollista asettaa arvoja: 

1. Tila 

2. Ratkaisu 

3. Tapaustyyppi 

4. Linkkityyppi (käytetään liitettäessä tapaukseen) 

 

Näille kentille on olemassa ennalta asetetut arvot, mutta on myös mahdollista 

muuttaa niiden nimet ja lisätä arvoja. 

 

 
Ennalta asetetut arvot – Tapaustilanne-esimerkki. 

 

Edellä olevat kentät ovat aina saatavilla tapauksille, kuten ovat kaikki 

toimintakategoriat, jotka on mahdollisesti perustettu jo aiemmin. 

 

Tehtäväkategorioita käytetään projektin tehtävien ryhmittelyyn. Projektin jokainen 

tehtävä kuuluu tehtäväkategoriaan. Tällä tavoin voit analysoida samanlaisiin 

tehtäviin eri projekteissa tai samanlaisiin tehtäviin eri aliprojekteissa käytettyä 

aikaa/rahaa. 
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Projektikategorioita käytetään erilaisten projektien ryhmittelyyn. Yksi tapa 

ryhmitellä projekteja on sisäinen ja ulkoinen, mutta isommissa organisaatioissa, 

joissa voi olla jopa satoja projekteja, projektityyppejä voidaan ryhmitellä tarkemmin, 

esim. eri osastojen tai muiden mukaan. 

 

Resurssikategorioiden avulla voidaan luoda uusia määritteitä normaalin 

projektirakenteen lisäksi. Resurssikategoria voi sisältää arvoja kuten työntekijä ja 

aliurakoitsija. Resurssikategoriat näkyvät listana käyttäjien hallinnassa, lue lisää 

Teamwork oppaasta. 

 

Jos kategoria on käytössä systeemin jossain osassa, sitä ei voi poistaa käytöstä. 

 

 
Mukautetut kentät - Projekti 

 

Projekteihin on mahdollista lisätä uusia mukautettuja kenttiä. Mukautetut kentät 

määritetään Asetukset – välilehdellä ”Projektin hallinta” osiossa. Tätä kautta voidaan 

tehdä luokituksia kuten vaikkapa priorisointeja, kuvata organisaation elimiin 

kuulumista tai esim. kustannuspaikkoja, tms. 

 

Tehtävien mukautetut kentät tulevat olemaan esillä myös tapauksille, Niille on 

mahdollista lisätä myös tapauskohtaisia kenttiä, joita voidaan käyttää yhdelle tai 

useammille tapaustyypeille. 

 

 
Projektit – Mukautettujen kenttien asetukset 

 

Kun klikkaat "Uusi", voit lisätä uuden mukautetun kentän. Sinulla on useita 

kenttätyyppejä valittavana. Kun olet valinnut kenttätyypin, sitä ei voi enää muuttaa 

toiseen. 
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Uusi mukautettu kenttä 

 

Jos valitset listan, sinun tulee määritellä listalle arvot. Voit valita joko olemassa 

olevan listan arvot tai luoda uuden listan klikkaamalla ”Lisää lista”. 

 

 
Valintalista 

 

Valintalistan arvot voit tehdä klikkaamalla ”Lisää arvo” tyhjän kentän alapuolelta. 
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Lisää listan arvot 

 

 

  
Listan arvot 

 

Voit aktivoida ja ottaa pois käytöstä haluamasi mukautettujen kenttien arvot 

pudotusvalikoista. Vain aktiiviset valikon arvot voidaan lisätä projektille. Jos arvo 

on valittuna jo valmiiksi, säilyvät ne näkyvillä projektissa, johon ne on valittu.   

 

Tapauksissa joissa on paljon arvoja, voi olla järkevää kategorioida arvot. Tämä 

tapahtuu valitsemalla "Valintalista” (yksi vaihtoehto, kategorisoitu) tyyppi. 
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Kategorioiden valinnat 

 

Tyypillinen esimerkki olisi luokitella maat ryhmiin, kuten EMEA, Aasia, Pohjois-

Amerikka jne. 

 

Klikkaa "Kategorioiden hallinta" ja sitten "Lisää" lisätäksesi luokkia. 

 

 
Kategorioiden hallinta 

 

Kun olet lisännyt kategoriat, voit painaa OK palataksesi mukautetun kentän 

luontiin. Valitse kategoria ja klikkaa ikkunan alareunassa olevaa ”Lisää” painiketta, 

lisätäksesi kategoriaan kuuluvat arvot. 
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Lisää arvot 

 

Kun arvot on lisätty eri kategorioihin, paina OK tallentaaksesi. Mikäli myöhemmin 

haluat muuttaa kategorioiden tiettyjä arvoja, paina "Muokkaa". 

 

Jos valitset mukautetun kentän tyypiksi Laskettu, saat näkyville toiminnot 

laskentakaavan laatimiseen. Laskettavat kentät on mahdollista luoda Projekteille, 

Tehtäville, Tapauksille ja Riskeille. 

 

Kaavan määritys perustuu numeerisiin mukautettuihin kenttiin, laskutoimituksiin 

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

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

 

Tapauksien ja riskien osalta myös saatavilla olevat vakiokentät voidaan sisällyttää 

kaavaan.   

 

Desimaalikenttä määrittää, kuinka monta desimaalia arvossa tulisi näkyä. 

Vaihtoehtoisesti arvo voidaan näyttää myös prosentteina. 

 

Projekteissa laskentakaavakentät 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. 

 

Projektin tehtävissä kentät näytetään tehtävien yksityiskohdat -sivulla samoin kuin 

muut mukautetut kentät. 

 

Tapauksissa kentät on mahdollista asettaa näkyville tapauslistalle. Kentän tiedot 

voidaan viedä Exceliin samoin kuin muu tieto ja sisällyttää tapauksen tulostukseen. 
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Riskeissä 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. 

Mukautetun kentän asetukset 

 

Mukautetut kentät – Tapaukset 
 

Tapauksiin liittyvät tapauskohtaiset mukautetut luodaan Asetukset-moduulin 

”Tapaukset” työkalulla.  Täällä luodut tapaustyypit näkyvät Tapaukset-moduulissa 

ja ovat käytettävissä Tapausten Web-lomakkeissa. Ohjeet Web-lomakkeen 

laatimiseen löytyvät kohdasta Tapauksen Web-lomakkeet. 

 

 
 

Tapausten mukautetut kentät 
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Klikkaa "Uusi kenttä" lisätäksesi uuden kentän. Kentät voivat olla pakollisia tai 

vapaavalintaisia (”Haettavissa”).  

 

 
Uusi mukautettu kenttä 

 

Samaa kenttää voidaan käyttää useille tapaustyypeille. Klikkaa "Lisää 

tapaustyyppi" lisätäksesi uuden tapaustyypin ja valitaksesi, mitä kenttiä pitäisi 

käyttää kyseisille tyypeille. 

 

  
Uusi tapaustyyppi  
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On mahdollista lisätä kenttiä tästä ikkunasta valitsemalla "Lisää kenttä". Klikkaa 

"Hallinnoi tapaustyyppiä" muuttaaksesi kenttiä nykyisiin tapaustyyppeihin tai 

poistaaksesi tapaustyypin. 

 

 
Hallinnoi tapaustyyppiä  
 

Järjestääksesi kenttiä uudelleen, varmista, että tapaustyyppi "Kaikki" on valittuna. 

Kentät näytetään aina samassa järjestyksessä riippumatta tapaustyypistä. 

 

 

Näytä tapaustyypit erillisenä listana 
 

On mahdollista erotella eri tapaustyypit omille välilehdilleen projekteissa. Välilehdet 

toimivat samalla tavoin kuin projektin tapaukset, mutta näyttävät vain määrätyn 

tyyppiset tapaukset. Tapaukset, joita ei ole määritelty näkymään erillisenä, näkyvät 

Tapaukset-välilehdellä. Kaikki tapaukset näkyvät Tapaukset-moduulin päätasolla 

normaalisti. 

Tapaustyypit erillisellä välilehdellä (esimerkkinä ”Kehitystoiveet”) 

 

Tallenna käyttäjän sijainti 
 

Käyttäjän sijainti (leveys- ja pituusaste) voidaan tallentaa tapausta lisätessä. Sijainti 

tallennetaan, mikäli käyttäjän laite (esim. älypuhelin) tukee toimintoa ja käyttäjä sallii 

tallentamisen. Leveys- ja pituusaste voidaan näyttää sarakkeina ja tieto näytetään aina 

Tapauksen tiedot -sivulla. Toiminto aktivoidaan tapaustyypille. 

 

 

Tapausten Web-lomakkeet 
 

Tapauksille on mahdollista luoda Web-lomakkeita. Tämä helpottaa tapausten 

lisäämistä ja mahdollistaa tapausten lisäämisen sellaisille käyttäjille, joilla ei muutoin 

ole oikeuksia Tapaukset-moduuliin. Erilaisille tapaustyypeille voidaan luoda 
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lomakkeita. On myös mahdollista määrittää projekti, johon lomake liittyy. 

Lomakkeet laaditaan Asetukset-moduulissa.  

 

 

 
Tapauksen Web-lomakkeet listaus 

 

Lomake voidaan julkaista suojatuilla websivuilla, mikä helpottaa tapausten 

raportointia, sillä käyttäjien ei tarvitse avata erikseen Tapaukset-moduulia.  

 

Lisää uusi Tapauksen lomake klikkaamalla ”Lisää lomake”.  Alla olevassa kuvassa 

näet Uuden tapauksen Web-lomakkeen toiminnot.  
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Web-lomakkeen lisääminen 

 

On mahdollista valita, mitä kenttiä lomakkeessa näytetään. Tapauksista raportoivan 

henkilön ei yleensä tarvitse nähdä kaikkia kenttiä. 

 

Voit kirjoittaa otsikon ja selitystekstin, jolloin käyttäjän on helpompi ymmärtää 

lomakkeen käyttö. 

 

Kentän selitys: 

Kentän nimi Selitys 

Julkaistu Näyttää, voiko linkkiä käyttää vai ei 

 

Nimi Lomakkeen nimi, joka näkyy 

lomakelistauksessa 

Otsikko Julkaistun lomakkeen otsikko 

Tiedot Teksti, joka näkyy otsikon alla 

julkaistussa lomakkeessa 

Projekti Projekti, johon lomake liittyy. Voidaan 

jättää tyhjäksi. 

Tapaustyyppi Tapaustyyppi (määrittää, mitkä kentät 

ovat saatavilla) 

Lomakkeen kieli Kieliasetukset (viestit, painikkeet) 

Aktiivisuus alkaa 

 

Päiväys, josta alkaen lomake on 

käytettävissä 

Aktiivisuus loppuu 

 

Päiväys, johon asti lomaketta voidaan 

käyttää 

Vanhentunut viesti 

 

Teksti, joka näkyy käyttäjälle kun 

lomake ei ole enää käytössä 

Vastausteksti Teksti, joka näkyy käyttäjälle hänen 

tallentaessaan tapauskirjauksen 

Salli liitetiedostot Valinta, joka sallii tai ei salli liitteet  

URL URL jonka kautta lomake avautuu. 

Tämä URL tulee kopioida, jotta 

lomakkeen voi julkaista.  

Saatavilla olevat kentät 

 

Kentät, jotka näkyvät käyttäjälle hänen 

lisätessään tapausta lomakkeen kautta. 

Kenttävalikoima riippuu 

tapaustyypistä. 
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Klikkaamalla valittua kenttää on mahdollista määrittää sille oletusarvo. Yksi arvoista 

voidaan valita etukäteen, mutta julkaistussa lomakkeessa käyttäjällä on mahdollisuus 

valita haluamansa arvo. Voit myös kirjoittaa kuvauksen kenttään liittyen.  

Kuvausteksti näkyy viemällä hiiren ”Ohjeet” kuvakkeen päälle julkaistun kentän 

vieressä. 

 

 
Muokkaa kenttää 

 

Jotta voit julkaista lomakkeen websivulla, kopioi lomakkeen URL ja liitä se Web-

hallinnan kautta. Tämä onnistuu lisäämällä uuden websivun, joka on tyyppiä 

”Linkki” ja linkin tyyppi on ”Aukeaa sivun sisälle”.  

 

 
Tapauslomakkeen julkaiseminen 
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Julkaistu web-lomake näyttää tältä: 

 

 
Julkaistu web-lomake 

 

 

Yksikkö 

 

Täällä voit määrittää systeemissä käytetyt mittayksiköt.  

 

Yksiköt 

 

Systeemissä on yksi oletusyksikkö; tunti. Mittayksiköt ovat yksiköitä, joita käytetään 

budjetointiin ja aikaraportointiin. Kun resurssit ovat ihmisiä, tunnit ja päivät ovat 

käytetyimpiä mittayksiköitä. Systeemi sallii myös budjetoinnin ja raportoinnin millä 

tahansa resursseilla ja vastaavilla yksiköillä.  

 

Klikkaamalla “Uusi” pääset Mittayksikkötiedot ikkunaan. 

 

Mittayksikkötiedot 
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Valuutat 

 

Eri projekteilla voi olla eri raportointivaluutat. Tässä ikkunassa voit valita, mitkä 

valuutat ovat käytettävissä, kun uutta projektia luodaan. 

 Valuutat 
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Tapauksen muuttujat 
 

Tapausten muuttujissa hallinnoidaan tapausten asetuksia.   

Tapauksen muuttujat 

 

Toiminnot: 

• Tapaustyyppi ja Tapaustyyppi sähköpostitse lähetettyihin tapauksiin – Oletus 

tapaustyyppi. 

• Tapaus käytettävissä aikaraportointiin – Tulee olla valittuna jos käyttäjät 

voivat raportoida aikaa Tapauksiin. 

• Ratkaisu – Oletus tapauksen ratkaisu. 

• Tapauksen toimeksiantosähköposti – Katso lisätietoa luvusta Tapaukset 

• Tapauksen muutossähköposti – Katso lisätietoa luvusta Tapaukset 

• Tapauksiin vaaditaan projekti – Katso lisätietoa luvusta Tapaukset 
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• Mukautettujen kenttien sijainti – Jos mukautettujen kenttien sijainniksi 

valitaan Vasen, mukautetut kentät sijoitetaan suoraan Kuvaus-kentän jälkeen 

päänäkymään. Mukautetut tekstikentät, joissa on useita rivejä, skaalautuvat 

koko tekstin laajuudessa. 

• Salli tapausten tuonti työtilatasolle sähköpostitse – jos valittuna, alustalle 

voidaan lähettää sähköpostitse tapauksia. Tuonnin jälkeen tapaukset voidaan 

linkittää projektiin.  

• Salli suljettujen tapausten päivittäminen – Katso lisätietoa luvusta Tapaukset 

• Luo projektiresurssit tapauksen vastuuttamiseen – Katso lisätietoa luvusta 

Tapaukset 

 
 
Riskin muuttujat 
 

Täällä asetetaan muuttujat riskeille: 

 

Todennäköisyys ja seuraus 

Aseta arvot riskien todennäköisyydelle ja riskien seurauksille. Jokaisella 

muuttujalla voi olla 1-9 arvoa. 

 

Riskeihin vaaditaan projekti 

Jos ”Riskeihin vaaditaan projekti” asetuksena on Kyllä, käyttäjän on valittava 

projekti kun riski lisätään. 

 

Pääriskien raja-arvot 

Määrittää raja-arvon sille, mitkä riskit näytetään pääriskeinä. Vain ne riskit jotka 

ovat yhtä suuria tai suurempia kuin raja-arvo näytetään. 

 

X-akselin parametri 

Määrittää, onko X-akselin parametrina Todennäköisyys vai Seuraus.  

 

Riskimatriisin taustavärit 

Määrittää riskimatriisin solujen taustavärit. Asetus koskee koko alustaa.  

 

Siirtymällä hiiren solun päälle ilmestyy valikko, jota klikkaamalla saat näkyville 

värivalikoiman: Valkoinen (oletus), Punainen, Oranssi, Keltainen ja Vihreä. Valitse 

kullekin solulle haluamasi väri. 
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 Riskimuuttujat 

 

 
Perusvalinnat 

Täällä voit määrittää ja muuttaa useita oletusasetuksia. Oletusasetukset ovat niitä, 

mitä systeemi käyttää kaikkialla, ellet sitten valitse toisin. 
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Perusvalinnat 

 

• Asiakas – Oletusasiakas. Oletusasiakas on määriteltävä, jos haluat että 

asiakaskenttä voidaan poistaa käytöstä.  

• Valuutta – oletusvaluutta uuden projektin luomisessa. 

• Viikon ensimmäinen päivä – tämä on normaalisti Maanantai, mutta tämä 

voi vaihdella maasta riippuen. Huomaa, että tämä asetus on sama koko 

systeemille, eikä sitä voi vaihdella eri projektien välillä. 

• Resurssi/Tehtäväkategoriat – kategorioiden oletusasetukset, katso 

lisätietoja luvusta Kategoriat.  

• Yksiköt – oletusyksikkö, kun uusi tehtävä luodaan. 

• Sivun koko – listan rivien määrä, esim. projektien määrä luettelon yhdellä 

sivulla. Jos tämä on 20 ja projekteja on 50, projektit sisältävät 3 sivua; 20,20 

ja 10. Tämä asetus on sama koko systeemille.    

• Käytä viikkonumeroita – monet maat käyttävät viikkonumeroita tiettyihin 

viikkoihin viitatessa. Tässä voit valita käytetäänkö viikkonumeroita. Tämä 

asetus vaikuttaa siihen, että näkyykö viikkonumero aikaraportointisivun 

viikkonäkymässä.  

• Alustava lasku – tässä voit valita käytetäänkö alustavia laskuja, kun käytät 

laskutustoimintoa. Sinun tulee silloin hyväksyä lasku ennen kuin se on 

lopullisesti luotu. Jos tämä asetus ei ole valittuna, lopullinen lasku luodaan 

ilman tätä väliaskelta. 

• Aikaraportoinnin hyväksyttäminen käytössä – tässä voit päättää haluatko 

aikaraportoinnin hyväksynnän olevan päällä. Lue lisää aikaraportoinnin 

kuvauksesta. 

• Hyväksyjä voi päivittää aikaraportteja – tässä voit päättää saako hyväksyjä 

päivittää käyttäjien raportoimaa aikaa. Vaikka tämä valinta ei olisi aktiivinen, 

hyväksyjällä saattaa olla oikeudet päivittää aikaraportteja, jos hänellä on 

päivitysoikeudet projektiin ja hänellä on pääsy aikaraportoinnin Hallinnoija-

välilehteen. 

• Jälj. päivitettävissä aikaraportoinnissa – Jos tämä on merkittynä, aikaa 

raportoivat henkilöt voivat päivittää arvioitua jäljellä olevaa aikaa projektin 

tehtäville. 

• Salli käyttöoikeusasetukset projekteihin kuulumattomille resursseille – 

Jos käyttöoikeuksia projektiin kuulumattomille ei sallita, ei projektin 

ulkopuolisia käyttäjiä voida lisätä projektin Oikeudet-välilehdellä. Katso lisää 

luvusta Projektit  Käyttöoikeudet. 
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Resurssien käyttö muuttujat 

 

Resurssien käytön muuttujat valitaan Asetusten perusvalinnoissa. Tästä on lisäinfoa 

Resurssien käytössä. 

 

Resurssien varausten muuttujat 

 

Muut projektin tilat 

 

Käyttäjän on mahdollista lisätä projektille määritettyjä tilatietokenttiä, jotka näkyvät 

Projektin tiedot välilehdellä kuten muutkin tilaa kuvaavat tiedot. Ne voidaan myös 

lisätä näkymään sarakkeina Projektitoimistossa. Ennalta määritetyt tilat voidaan 

tarvittaessa poistaa. 

 

 
 

Lisää Tila Asetukset Perusvalinnat välilehdeltä 

 

Saatavilla olevat projektin kentät ja toiminnot 
Katso lisätietoa Projektit luvusta  Projektin kenttien asetukset.  
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Projektit/Tilaraportit Oma näkymässä 

 
Oma näkymä on paikka, jossa voit katsella systeemin eri osia omasta näkökulmastasi. 

”Oma näkymä”-linkki on sijoitettu systeemin oikeaan yläkulmaan.  

 

 
Linkki Omaan näkymään 

 

Omassa näkymässä on kaksi osaa, jotka liittyvät projektin suunnitteluun ja 

seurantaan; Projektin tehtävät ja Tilaraportointi: 

 

 
Oman näkymän Projektin tehtävät 

 

 
Tilaraportointi Omassa näkymässä 

 

“Projektin tehtävät”-osio näyttää tehtävät, joita ei ole vielä lopetettu ja joihin sinut on 

allokoitu.  

 

Tilaraportointiosio näyttää tilaraportit, jotka olet kirjoittanut tai jotka sinun tulisi 

kirjoittaa.  Projektipäällikkö lähettää tehtävän tilaraportointipyynnön satunnaisesti tai 

määritellyin aikavälein. Tehtävän tilan muutokset tai jäljellä % suoritettu muuttaa 
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koko projektin tilaa ja jäljellä olevaa % suoritettu. Kun raportti on tallennettu, sitä ei 

voi enää muuttaa. Tilaraportit ovat näkyvissä niin kauan kuin projektin tila ei ole 

”Loppuun suoritettu”. 

 

Klikkaamalla projektin nimeä ”Oma näkymä” kohdassa, aukeaa projekti suunnittelun 

välilehti, jossa ainakin yhteen projektiin on vähintään suunnittelun lukuoikeudet 

 

 

API 

Jos asiakas haluaa viedä aikaraportointitietoja järjestelmästä XML-muodossa, siihen 

on luotu API (rajapinta). Ota yhteyttä Webfoorumiin, jos haluat lisätietoja API:sta ja 

siitä, miten sitä käytetään. 
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Tuki ja yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää alustan työkaluista tai toiminnoista, klikkaa Ohje alustan 

ylätunnisteessa ja saat alustan operaattorin yhteystiedot. 

 

Suosittelemme myös, että käyt silloin tällöin Webforumin kotisivuilla 

www.webforum.com. Päivitykset ja tiedot uusista työkaluista ja palveluista on lisätty 

näille sivuille. Sivujen Manuaalit & Tuki osiossa on myös FAQ osio (vastaukset 

usein esitettyihin kysymyksiin). 

 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta tai Webforumin kotisivuilta, voit 

ottaa yhteyttä Webfoorumiin alustasi Ohjeet osiosta tai lähettämällä sähköpostia 

tuki@webforum.com. 

 

Webforum Europe AB kehittää ja parantaa palvelujaan jatkuvasti. Voit vapaasti ottaa 

yhteyttä alustan hallinnoijaan tai Webforum Finlandiin. Kommenttisi ja ehdotuksesi 

ovat tärkeitä!  

 

Webforum Finland 

Tietäjäntie 2 

02130 Espoo 
 

Myynti ja tuki: +358 44 980 4992 

www.webforum.fi 

Webforum Europe AB 

Solna Torg 19, 3tr 

SE 17145 Solna, Sweden 
 

Support: +46 8 527 400 80 

www.webforum.com 

 

 

E-mail 

Myynti: myynti@webforum.com 

Tuki: tuki@webforum.com  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webforum.fi/
mailto:myynti@webforum.com
mailto:tuki@webforum.com
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Liite 1 Mobiilikäyttöliittymä 
 
Nyt on mahdollista kirjautua sinulle määriteltyihin työtiloihin myös mobiili -

käyttöliittymän kautta. Normaalin työpöytäkäyttöliittymän kirjautumisosoite on 

muotoa työtilan URL/login. Mobiilikäyttöliittymän kirjautumisosoite on muotoa 

työtilan URL/mlogin. Vaihtoehtoisesti voit kirjautua alustalle sisään osoitteessa 

m.webforum.com. 

 

 
Mobiili sisään kirjautuminen 

 

Mikäli olet kirjautunut sisään m.webforum.com kautta, tulet työtilavalintasivulle 

muutoin tulet suoraan moduulin valintaan. Klikkaa työtilan nimeä ja avaa se. 

 

 
 

Työtilan valinta (sisään kirjautuminen m.webforum.com) 
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Mobiilikäyttöliittymässä on tällä hetkellä neljä moduulia: dokumentit, käyttäjät, 

aikaraportti ja tapaukset. Dokumentit on kuvattu Teamwork-oppaassa. 

 

 
Moduulivalinta 

 
Aikaraportointi 
 

Aikaraportointi mahdollistaa päivittäisen ajan raportoinnin. On myös mahdollista 

asettaa päivittäinen raportti suoritetuksi. Jälj. oleva aika (ECT) ja kommentit voidaan 

myös lisätä. 

 

 
Aikaraportointi 
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Oletuksena vain tehtävät, jonka olet äskettäin aikaraportoinut, näytetään. Jos haluat 

lisätä tehtäviä, klikkaa "Lisää tehtäviä". Tämä antaa listan projekteista. Merkitse 

projekti ja napsauta OK lisätäksesi kyseisiä projektin tehtäviä, jotka ovat määritetty 

sinulle tehtävälistalle. 

 

 
Lisää tehtäviä 

 

Tapausten hallinta 
 

Valitse Tapaukset avataksesi tapausluettelon etsintänäkymään. 

 

 
Tapausten hakunäkymä 

 

Hakunäkymässä on mahdollista luoda uusia tapauksia klikkaamalla oikean 

yläkulman plus-merkkiä, sekä etsiä tapauksia hakusanojen tai avointen tapausten 

avulla. 
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Voit myös valita luettelonäkymän. 

 

 
Tapausluettelo 

 

Tapausluettelo sisältää kaikki web-versiossa näkyvissä olevat hakukriteerit. 

 

Tapauksen yksityiskohtainen näkymä sisältää kolme aluetta: Yhteenveto, Luokittelu 

ja Lisätiedot. 

 

 
Yhteenveto 
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Luokittelu 

 

 

 
Lisätiedot 
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Yhteenveto sisältää ensisijaisesti tapauksen sisältöön liittyviä kenttiä, Kategoriat 

sen sijaan erilaiset muuttuvat kentät, ja Lisätiedot lähinnä suunnitteluun liittyvää 

tietoa. 

 

Voit ladata dokumentteja tai kuvia Tiedostot-rivin kautta. Voit katsoa tai lisätä 

tiedostoja klikkaamalla kenttää, joka näyttää liitettyjen tiedostojen määrän. 

 

 
Tiedostot 

 

 
Tiedostot - yksityiskohdat 

 

Käytä plus-merkkiä lisätäksesi tiedostoja. 

 

 
Lisää tiedostoja 

 

Selaa-painike toimii eri tavoin erilaisilla selaimilla. iPhonella ruutuun avautuu 

valintaikkuna, jonka avulla on mahdollista ottaa valokuvia. Tietokonetta 

käytettäessä Selaa-painikkeesta avautuu tiedostonäkymä. 

 

Valitse Dokumenttiarkisto lisätäksesi tiedostoja dokumenttiarkistosta. 
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Liite 2 Raportit ja analyysit + Kuvaajat 

 
Raportoinnin perusteet 
 

Kun luot raportin, ajattele samoin kuin tekisit raportin paperille, Exceliin tai muuhun 

vastaavaan. Kaikki raportit sisältävät suodattimia, rivejä, sarakkeita ja mittoja. 

Esimerkiksi, jos haluat luoda raportin siitä, kuinka paljon aikaa henkilö tai muu 

resurssi on käyttänyt aikaa projektiin kuukaudessa, voit luoda raportin seuraavalla 

kaavalla: 

 

Filtteri: Projekti = Asiakasprojekti Yksiköt = Tunti Q = Kvartaali 

 

 

 Sarakkeet 

 2008 2009 

 Q4 Q1  

 Jou Tam Hel Yhteensä 

Rivit 

Henkilö A 20 30 10 60 

Henkilö B 10 10 10 30 

Henkilö C 10 10 10 30 

Yhteensä 40 50 30 120 

 

Resursseja, Aikaa, Projekteja ja Yksiköitä kutsutaan Dimensioiksi.  

Vuodet ja Kuukaudet ovat esimerkkejä eri Hierarkiatasoista. 

Yksittäistä Mittaa, esim. Henkilöä A, kutsutaan Jäseneksi. 

 

Seuraavat Dimensiot ja Hierarkiat ovat käytössä (ota yhteyttä Webforumiin jos haluat 

lisätä uusia mittoja). Myös Projektien ja Tehtävien mukautetut kentät voivat olla 

nähtävissä. 
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Kategoria Dimensio-/  

Hierarkiatasot 

Kuvaus 

Arvot     

  Yksikkö Yksikö on ilmoittaa 

yksikkömäärän. Oletusyksikkö on 

tunnit, mutta on mahdollista 

käyttää myös päiviä tai 

hallinnoijan lisäämiä muita 

yksiköitä. Jotta eri yksiköille 

merkattuja arvoja ei summattaisi 

yhteen, varmista että valinnat 

eivät sisällä arvoja eri yksiköissä. 

Tämä voidaan tehdä valitsemalla 

”Yksikkö” tehtäväkategoriassa. 

  Määrä Määrä ilmoittaa yksiköiden määrä 
kerrottuna hinnalla. 

  Kustannus Kustannus on raportoitujen 

yksiköiden määrä kerrottuna 

kustannuksella. 

Dimensio kategoriat     

Resurssi Resurssikategoriat Järjestelmässä on yksi 

oletusresurssikategoria, mutta 

myös muita hallinnoijan lisäämiä 
kategorioita voidaan käyttää. 

Resurssikategorioita on kolme ja 

jokainen kategoria voi sisältää 
rajattoman määrän arvoja. 

  Resurssin nimi Tämä on normaalisti sama kuin 

käyttäjät, mutta jos muita 

resursseja on lisätty järjestelmään, 

myös nämä ovat valittavissa. 

  Resurssityyppi Ilmoittaa onko resurssi käyttäjä, 

projektiresurssi vai yleinen 

resurssi. 
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Tehtävä Tehtäväkategoria Oletustehtäväkategoria on 

”Standardi”, mutta myös muita 

hallinnoijan lisäämiä kategorioita 

voidaan käyttää. Useimmat 

organisaatiot eivät käytä tätä 
dimensiota. 

  Tehtävä Tehtävien nimi, joka on annettu 

projektinsuunnittelussa. Tämä 
lista ilmoittaa kaikkien projektien 

tehtävät. 

  Tehtävä/Tapaus Ilmoittaa jos tiedot on liitettynä 
tehtäviin, tapauksiin tai 

molempiin. 

  Tehtävän tila Ilmoittaa onko tehtävä ”Ei 

aloitettu”, ”Käynnissä” tai 

”Loppuun suoritettu”. 

  Laskutettava Tämä dimensio ilmoittaa onko 

tehtävä laskutettavissa vai ei. 

Tämä on käytössä mm. 

konsulttiyhtiöissä tai yhtiöissä 
joilla sisäinen laskutus on 

vaihtelevaa. 

  Yksikkö Yksikön oletusarvo on tunti, 

mutta myös muita hallinnoijan 

lisäämiä yksiköitä voidaan 

käyttää, esim. päiviä. Valitsemalla 

yksikkö saadaan esiin lista 

kaikista yksiköistä. 

  Mukautetut kentät Mukautetut kentät jotka on 

merkattu ”Analysoitavissa” ovat 

näkyvissä. 

Asiakas Laskutettava asiakas Ilmoittaa onko asiakas 

laskutettavissa vai ei. 

  Asiakkaan nimi Asiakkaan nimi 

Projekti Laskutettava projekti Ilmoittaa onko projekti 

laskutettavissa vai ei. 
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  Valuuttakoodi Valuutta. Valuttaa on mahdollista 

valita, jos käytössä on useita 

valuuttoja. Muutoin ilmoitetut 

määrät ovat eri valuuttojen 

sekoituksia. 

  Projektipäällikkö Projektipäällikön nimi 

  Projektikategoria Projektikategorioiden avulla eri 

kategorioiden projekteja voidaan 

seurata. Hallinnoija luo 

kategoriat. Kategorioita on kolme 

ja jokainen kategoria voi sisältää 
rajattoman määrän arvoja. 

  Projektin nimi Projektin nimi (dimensioita on 

kaksi; yksi projektien nimille ja 

yksi, joka on jaettu pää- ja 

aliprojekteihin) 

  Projektin tila Ilmoittaa onko projekti aloitettu, 

käynnissä tai loppuun suoritettu. 

  Mukautetut kentät Mukautetut kentät, jotka on 

”Analysoitavissa” ovat näkyvissä 

Kalenteri Päivä 

Kuukausi 

Kvartaali 

Viikko 

Vuosi 

Vuosi-Kvartaali-

Kuukausi-Päivä 
Vuosi-Viikko-Päivä 

Useiden päiväyskenttien avulla 

voidaan seurata eri ajanjaksoja. 

Koska jaksollisia tietoja voidaan 

seurata useilla eri tavoilla, 

Webforum Projectilla nämä 
voidaan yhdistää. Esimerkiksi, 

Vuodet voivat näkyä sarakkeissa 

ja Kuukaudet riveillä. 

 Vuosi-Kvartaali-Kuukausi-Päivä 
on esimerkki hierarkiasta. 

Klikkaamalla jotain hierarkian 

tasoa voidaan mennä syvemmälle 

tasolle. Näin on helppoa liikkua 

tasolta toiselle. 

Ajanjakson 

yhteenveto 

 
(vain kuvaajat ja analyysien 

beta versio) 

Kaikki ajanjaksot 

 

 

Kuluva ajanjakso 

 

 

 

Näyttää kertyneet arvot kaikille 

ajanjaksoille näkyvissä olevaan 

ajanjaksoon asti. 

Näyttää arvot näkyvissä olevalta 

ajanjaksolta (kuluva ajanjakso on 

oletuksena käytössä, jos 
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Vuoden alusta 

ajanjakson yhteenvetoa ei ole 

käytetty filtterissä). 

Näyttää arvot vuoden alusta 

lähtien. 

Aikaraportti Laskutettava Ilmoittaa onko projektien, 

tehtävien ja resurssien 

yhteenlaskettu raportoitu aika 

laskutettavissa vai ei. 

  Laskutettu Ilmoittaa onko tietty käytetty aika 

laskutettu vai ei. 

  Raportti valmiina Ilmoittaa onko raportoitu määrä 
valmis vai ei. 

  Raportti hyväksytty Ilmoittaa jos raportin määrä on 

hyväksytty vai ei. 

Resurssien varaustila   Katso Resurssien Käyttö – Kuvaa 

resurssien varaustilaa 

Scenario Arvot: Antaa mahdollisuuden seurata 

käytettyjä yksiköitä ja määriä 
sekä varauksia, lähtötasoja, 

budjetteja, jäljellä olevaa aikaa ja 

ennusteita. 

Varaus  

Lähtötasopoikkeama Muista dimensioista eroten, ylin 

taso ei ole alemman tason 

dimensioiden summa. 

Budjetti  

Kulutettu Projektin Jäljellä oleva aika ja 

Ennuste on automaattisesti jaettu 

jäljellä oleville viikonpäiville 

näillä tehtävillä. Jako tapahtuu 

niiden käyttäjien kesken, jotka on 

liitetty tehtävään. 

Jälj.  

Ennuste Tämä tarkoittaa sitä, että raportit 

ja analyysit toimintoa voidaan 

käyttää myös resurssien 

suunnitteluun ja 

tulo/kustannusennusteisiin 

ajanjaksojen mukaan. 
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Perustoimintamalli analyyseillä ja kuvaajilla on sama, mutta kuvaajien luonteen takia 

kuvaajien luomiseen on tarjolla vähemmän valintamahdollisuuksia. Kuvaajien 

luomisen aloittaminen voi olla helpompaa, jos et ole tottunut moniulotteisiin 

analyyseihin. 

 

Kuinka luoda kuvaaja 

Tämän toiminnon avulla voidaan analysoida nopeasti tietoja kuvaajan avulla. 

Kuvaajaraportin luominen sujuu samalla tavalla kuin Raportit&Analyysit-osiossa, 

mutta vain rajoitettujen dimensioiden näkyessä yhtaikaa. 

 

 
Kuvaajat 

 

Kuvaajat-toiminnossa on muutamia eri osia; yksi sisällön raportointia varten, yksi 

filtterikomponenttien varten, yksi käytössä olevia filttereitä varten ja yksi raportin 

sisältöä varten. 

 

Raportin sisällön valinta: 
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Raportti voi näyttää yhden mitan kerrallaan. Myös yksi dimensio tulee valita näkyviin 

akselilla, tässä tapauksessa kuukausi. On mahdollista valita dimensio näkymään 

Sarjana/Datana, mutta tässä esimerkissä “Laskutettava asiakas” 

 on valittuna. 

 

Filtterit 

Rajoita akselin ja sarjat/datat jotka n akselin suppilon kuvakkeesta   

 

 
Filtterin valinta 

 

Rajoita raporttia dimensioiden suhteen klikkaamalla dimensiota “Filtterin 

komponentit” ruudussa. 

 

Kun suppiloikonia tai dimensiota Filtterin komponentit -ruudussa klikataan, 

“Filtteröi-ikkuna avautuu, jossa voidaan valita tarkkaan ne arvot, jotka halutaan 

olevan näkyvissä. 

 

 
Filtterien valinta 
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Valitut arvot näkyvät “Filtteröi” listassa. Filttereitä voi lisätä ja poistaa täällä. 

 

 
Käytössä olevat filtterit 

 

Raportti luodaan Webforumin perusraportointikomponentin avulla. Raportteja 

voidaan tallentaa, muokata ja selata käyttämällä tähtipainikkeita. 

 

 
Kuvaajan rivityyppi 

 

Excel-painike vie tiedot Exceliin ja ruudukon kuva muuttaa näkymän ruudukossa 

oleviksi arvoiksi. 

 

 
Ruudukkotila 

 

Valittavissa on useita kuvaajatyyppejä, joista useimmat ovat itsestään selviä: 
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                 Kaaviotyypit 

 

Kaikki kuvaajat eivät voi näyttää kaikkia tietoja. Esimerkiksi piirakkakuvaaja ei voi 

näyttää sarjoja / tieto-arvoja. 

 

Raportit ja analyysit 
 

Raportit & Analyysit -toiminto tukee lähes minkä tahansa numeerisen raportin 

luomista. Se tehdään valitsemalla systeemissä käytettyjä eri kohteita ja asettamalla 

niitä raporttirakenteeseen, jonka näet ruudulla. 

  

Ruudun ulkoasu näyttää tältä: 

 
Raportit ja analyysit ruudun ulkoasu 

 

 

Ruutu koostuu viidestä pääalueesta: 

Alue Kuvaus 

Arvot Kohteet, jotka haluat nähdä raportissa arvoina, asetetaan tähän 

”Vedä & Pudota” toiminnolla. 

Rivialue Kohteet, jotka haluat nähdä raportin riveillä, asetetaan tähän 

”Vedä & Pudota” toiminnolla. 
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Pylväsalue Kohteet, jotka haluat nähdä raportin riveillä, asetetaan tähän 

”Vedä & Pudota” toiminnolla. 

Filtteri alue Kohteet, jotka haluat nähdä raportissa filttereinä, asetetaan tänne 

”Vedä & Pudota” toiminnolla. Esim. jos raportin tulee sisältää 

vain projektin tiettyjä arvoja tai tiettyjä asiakkaita, nämä 

dimensiot siirretään tänne.   

Raportin 

komponentit 

Täältä löydät kaikki kohteet, joita voit analysoida ja raportoida. 

Ne kuvataan tarkemmin alla. 

Raporttialue Pääikkuna. Raportti näkyy tässä alueessa. 

 

Dimensiot ja hierarkiat löytyvät Raportin komponentit alueelta.   

 
Dimensiot ja hierarkiat kategorioittain 

 

Luodaksesi samanlaisen raportin kuin yllä, mene “Raportin komponentit” ruutuun ja 

valitse kentät, joita aiot käyttää. Aloita klikkaamalla auki “Mitat”  Täällä 

voit valita määrän, kustannuksen ja yksikön. 
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Tässä esimerkissä valitset yksiköt ja vedät ne ”Arvot”-alueelle, jonka löydät 

ylävasemmalta. Kun olet tehnyt tämän, kaikki systeemiin tallennetut yksiköt näkyvät 

raporttialueella keskellä ruutua.  

 

 
Raportin ulkoasu 

 

Seuraava askel on filttereiden valinta. Valitse projekti ”Raportin komponentit”-

ruudusta. Valitse projektin nimi projektien alta ja vedä se filtterialueelle, jonka löydät 

ikkunan yläosasta. Tämän tekemällä ”Filtteröinti”-ponnahdusikkuna aukeaa, jossa 

voit valita jäsenet, jotka haluat nähdä. Tämä kuvataan tarkemmin ”Filtteröinti”-

kappaleessa myöhemmin.  Tämän jälkeen yksiköt arvoalueella valikoituvat niin, että 

vain valitut jäsenet näkyvät. Jos haluat muuttaa filtteriä tai poistaa sen, valitse 

toimintoja vastaavat kuvakkeet rivin oikealta puolelta; valitse  vaihtaaksesi filtteriä 

ja  poistaaksesi filtterit. 

 

Seuraava valittava filtteri on yksikkö. Tässä tapauksessa projektissa ainoa käytetty 

yksikkö oli tunti, mutta yksiköiden valinta on tärkeää, kun, esim. joukkoa projekteja 

analysoidaan ja niillä on eri yksiköt käytössä, esim. yksi projekti käyttää päiviä ja 

toinen käyttää tunteja yksikköinä. 

 

Kun arvot ja filtterit on valittu, rivit ja sarakkeet voidaan valita samalla tavoin. 

Vedä dimensio ”Resurssin nimi” rivialueelle. Valitse resurssit, joita haluat seurata. 

Klikkaamalla Resurssien vieressä olevaa kuvaketta voit filtterot j resursseja samalla 

tavoin kuin projekteja. 

 

 
 

Voit valita useita vaihtoehtoja kalenterikategorian dimensioista.  Jos valitset 

dimension, joka on Vuosi/Kuukausirakenne; vedä aikadimensio sarakealueelle 

ikkunan keskiosaan ja valitse vuodet ja kuukaudet, joita haluat seurata resurssien 
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tapaan. Voit myös painaa hierarkiakuvaketta jäsenen vieressä jos haluat mennä 

syvemmälle alempaan tasoon.  

 

Esimerkiksi, jos painat hierarkiakuvaketta “Vuosi” vierestä Vuosi-Kvartaali-

Kuukausi-Päivä dimensiossa, pääset suoraan alas kuukauteen. Jos haluat supistaa 

takaisin 2012 näkymään, paina vain miinusmerkkiä 2012 vierestä  

 

Filtteröinti 

 

Raportoinnin hyödyllisellä filtteröinti toiminnolla tehdään raportteja, jotka sisältävät 

vain asiaankuuluvia tietoja. Klikkaamalla dimensiota ponnahdusikkuna avautuu.  

 

 
 

 
Filtterit 

 

Filtteröinti ikkunassa voit lisätä/poistaa jäseniä, jos haluat näyttää raportissa vain 

osan jäseniä.  
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Edistyneet raportit 

 

Enemmän kuin yksi dimensio riveillä tai sarakkeilla. 

 

Kun olet oppinut raportoinnin perusteet, voit kokeilla edistyneempiä 

raporttirakenteita. Yksi tapa luoda edistyneitä raportteja on sisällyttää enemmän kuin 

yksi dimensio riveihin tai sarakkeisiin. Esimerkiksi, jos haluat nähdä ylläkuvatussa 

raportissa, mihin tehtävään tietty resurssi on käyttänyt aikaa. Jos avaat 

tehtäväkategorian ja valitset tehtävän nimen, voit vetää nimen rivialueelle ja asettaa 

sen Resurssien alapuolelle. Sen jälkeen näet, että Resurssien viereen ilmestyy plus-

merkki.  

 

Jos klikkaat plus-merkkiä, näet kaikki aktiviteetit, joihin tämä resurssi on käyttänyt 

aikaa: 

 

  
 

Jos klikkaat miinus-merkkiä, tehtävät supistuvat. 

 

Voit myös vetää ”Aktiviteetti” dimension ja asettaa sen ennen ”Resurssin nimi” 

dimensiota rivialueella. Näin voit nähdä, mitkä resurssit ovat käyttäneet aikaa tiettyyn 

aktiviteettiin. Voit tietenkin tehdä saman sarakealueella vetämällä vain ”Resurssin 

nimi” tai ”Aktiviteetti”-dimensiot sarakealueelle. 

 

 

Raporttien tulostaminen, vieminen ja tallentaminen 

 

Luodut raportit voidaan tulostaa, viedä ja tallentaa. Tämä tehdään käyttämällä 

työkalupalkkia, joka on vasemmassa yläkulmassa.  

 

 
 



 Webforum Project • Käyttö- ja Hallinnointiopas 

 
 
 Copyright © Webforum Europe AB 173 

 
Raporttien vieminen ja hallinnoiminen 

 

Tallennettavat raportit voidaan tallentaa systeemiin, joko henkilökohtaisina tai 

yhteisinä raportteina. Yhteiset raportit näkyvät kaikille käyttäjille, joilla on pääsy 

raportointityökaluun. Jos avaat raportin, sen sisältö näkyy automaattisesti. Listan 

ensimmäinen raportti (aakkosjärjestyksessä) on auki automaattisesti, kun avaat 

raportointityökalun. 

 

Huomaa, että kaikki raportit näyttävät ne arvot, jotka parhaillaan täyttävät 

valintakriteerit, esim. jos olet tallentanut raportin tietyillä arvoilla Kvartaali 1:een 

helmikuussa, raportti näyttää myös maaliskuun arvot, jos avaat raportin 

maaliskuussa. Tämä tarkoittaa, että raportti, jossa on tietoja Projekti A:sta ja Projekti 

B:stä ja henkilöllä, joka katsoo raporttia, on vain pääsyoikeus vain Projekti A:han. 

Tämä käyttäjä näkee vain Projekti A:n tiedot. 

 

Jos haluat tallentaa tai viedä tietyn projektinäkymän, voit tehdä tämän käyttämällä 

joko PDF- tai Excel-painikkeita työkaluvalikosta. Klikkaamalla painiketta vastaava 

ohjelma avautuu näyttäen raportin ja sen jälkeen voit käyttää PDF tai Excelin 

perustoimintoja raportin tallentamiseen ja tulostamiseen. 

 
 

 


