Webforum Teamwork
Käyttö- ja hallinnointiopas 19.5 /
Data Room Finland

Viimeisin päivitys: 10.5.2019

Webforum Teamwork Opas

Sisällysluettelo
Johdanto ............................................................................................................... 4
Sisäänkirjautuminen........................................................................................................... 4
Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset käyttäjätunnuksesi tai salasanasi? .................... 5

Alustan Ulkoasu ................................................................................................... 6
Otsikko ............................................................................................................................... 6
Navigointi alustan eri moduuleihin ..................................................................................... 8
Pääikkuna .......................................................................................................................... 8

Käyttöoikeuksien hallinnointi .............................................................................. 8
Johdanto ............................................................................................................................ 8
Käyttöoikeuksien periminen ............................................................................................. 10
Moduulikohtaiset käyttöoikeudet ...................................................................................... 10

Aloita / Dashboard .............................................................................................. 11
Dokumentit.......................................................................................................... 12
Johdanto .......................................................................................................................... 12
Webforum lisäohjelma Internet Explorerille ja Chromelle ................................................ 13
Työkalurivi ........................................................................................................................ 13
Dokumentin asetukset ..................................................................................................... 14
Päivämäärämääritteiden muistutukset............................................................................. 18
Dokumenttityypit .............................................................................................................. 19
Haku ................................................................................................................................. 24
Kansiot ............................................................................................................................. 28
Oikeudet ........................................................................................................................... 30
Tiedostojen ja kansioiden lataaminen dokumenttiarkistoon ............................................ 30
Dokumenttimallit .............................................................................................................. 36
Useiden kansioiden ja/tai tiedostojen lataaminen dokumenttiarkistosta ......................... 39
Määritteiden joukkopäivitys .............................................................................................. 46
Versionhallinta ................................................................................................................. 47
Tarkastus ja hyväksyminen ............................................................................................. 49
Näkymätiedosto ............................................................................................................... 53
Lukitseminen .................................................................................................................... 54
Dokumentin kommentointi ............................................................................................... 55
Dokumentin alias (dokumentti linkit) ................................................................................ 56
Dokumenttikokoelmat ...................................................................................................... 57
Dokumenttikokoelman julkaisu ........................................................................................ 58
Dokumenttien lainaus (lisätoiminto) ................................................................................. 61
.zip-tiedostojen lataaminen .............................................................................................. 64

Keskustelut ......................................................................................................... 65
Uuden keskustelun luominen ........................................................................................... 66
Uuden viestiketjun luominen ............................................................................................ 66
Haku keskustelufoorumilla ............................................................................................... 67
Johdanto .......................................................................................................................... 69
Sähköpostin vastaanottajat .............................................................................................. 69
Copyright  Webforum Europe AB

2

Webforum Teamwork Opas

Sähköposti käyttäjille ja käyttäjäryhmille.......................................................................... 69
Aihe ja viesti ..................................................................................................................... 71
Liitteet .............................................................................................................................. 71
Lähettäminen ................................................................................................................... 71
Arkisto .............................................................................................................................. 71
Sähköpostit järjestelmän muista osista............................................................................ 72

Tekstiviestit (SMS).............................................................................................. 73
Johdanto .......................................................................................................................... 73
Tekstiviestin vastaanottajat .............................................................................................. 73
Lähettäminen ................................................................................................................... 74
Arkisto .............................................................................................................................. 74

Käyttäjät .............................................................................................................. 75
Oma Profiili ......................................................................................................... 77
Aktiviteettiraportti ............................................................................................................. 78

Hallinnointi .......................................................................................................... 79
Käyttäjät ja ryhmät ........................................................................................................... 79
Käyttäjien lisääminen ja kutsuminen................................................................................ 79
Ryhmät ............................................................................................................................. 83
Edistyneet ryhmäasetukset .............................................................................................. 85
Tuo käyttäjät .................................................................................................................... 88
Vie käyttäjät ..................................................................................................................... 89
Alusta ............................................................................................................................... 90
Uusien työtilojen/alustojen perustaminen ........................................................................ 92

Matkapuhelinkäyttöliittymä ................................................................................ 93
Dokumentit ....................................................................................................................... 93
Käyttäjät ........................................................................................................................... 96

Tuki ja Yhteystiedot ............................................................................................ 97
Liite 1: Webforum lisäohjelman asennus (Internet Explorer ja Chrome) ........ 98
Asennusprosessi.............................................................................................................. 98

Liite 2: Käyttöoikeusasetukset ........................................................................ 100
Dokumentit ..................................................................................................................... 100
Keskustelut .................................................................................................................... 101

Copyright  Webforum Europe AB

3

Webforum Teamwork Opas

Johdanto
Webforum on Internet-pohjainen työskentely- ja kommunikointialusta, joka on
suunniteltu erityisesti auttamaan yrityksiä, organisaatioita ja projektiryhmiä
informaation jakamisessa ja levittämisessä.
Tämä opas käsittelee Webforumin osia, jotka eivät koske projektinsuunnittelua,
tapauksia, aikaraportointia tai seurantaa.
Webforum Europe AB (www.webforum.com) on julkaissut alustan SaaS-palveluna,
joka sisältää kaikki tarvittavat ohjelmat ja laitteistot kuin myös palvelintilan Internetyhteyden tehokasta toimintaa varten. Webforum on lisäksi vastuussa huollosta,
varmuuskopioinnista ja muista palveluista. Palvelu (alusta) on saatavilla
vuokraamalla käyttölisenssejä. 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 Hallinnointi osassa.

Sisäänkirjautuminen
Alustalle voidaan kirjautua tavallisilla Internet-selaimilla, kuten Microsoft Internet
Explorerilla, Firefoxilla tai Chromella. Jotta kaikki toiminnot olisivat käytössä,
suositeltavat selaimet ovat Microsoft Internet Explorerin tai Chromen uusin versio.
Voit käyttää kutsusähköpostissa tullutta linkkiä, kun kirjaudut sisään ensimmäistä
kertaa. Muina aikoina kirjoita alustan Internet-osoite (URL) yläpalkkiin.
Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja valitse haluamasi kieli. Paina lopuksi ”Kirjaudu
sisään”.
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Webforum sisäänkirjautumisikkuna.
Aktivoimalla ”Muista minut”-valintaruudun voit tallentaa käyttäjätunnuksesi
ja salasanasi seuraavaa sisään kirjausta varten. Käytäthän tätä ominaisuutta
kuitenkin vain omalla suojatulla koneellasi, sillä muuten toisilla on
mahdollista katsella ja väärinkäyttää kirjautumistietojasi. Ole varovainen
käyttäessäsi vierasta konetta, sillä se voi olla asennettu jäljittämään
kirjautumistietoja. Varmista koneen turvallisuus ennen kuin syötät tunnuksiasi.
Hallinnoija voi estää käyttäjää käyttämästä tätä toimintoa.tietyillä alustoilla.

Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset käyttäjätunnuksesi tai
salasanasi?
Jos olet unohtanut henkilökohtaisen käyttäjätunnuksesi tai salasanasi, klikkaa
”Unohtuiko salasana?”. Saat sähköpostiisi linkin sivulle, jossa luoda uuden
salasanan.
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Alustan Ulkoasu
Alustalla on standardisoitu ulkoasu, joka sisältää seuraavat kentät:


Yläreunan otsikko, joka sisältää alustan nimen ja käyttäjätiedot



Navigointipainikkeet alustan eri moduuleihin



Pääikkuna keskustassa

Aloita-sivu

Otsikko

Alustan nimi on ilmoitettu vasemmassa yläkulmassa. Sisään kirjautuneen käyttäjän
nimi on oikealla. Klikkaamalla nimeä käyttäjällä on pääsy seuraaville
henkilökohtaisille sivuille: ”Oma profiili” ja ”Oma tili” sekä alustan
kielivalintavalikkoon ja uloskirjautumiseen. Näet mahdollisesti myös ”Alustani”,
joka mahdollistaa suoran työtilan vaihdon (edellytyksenä tälle on, että käyttäjä on
mukana useammalla kuin yhdellä alustalla). Jotta toiset eivät pääse alustalle
kirjautumatta, tulee sinun klikata ”Kirjaudu ulos” kohtaa aina, kun poistut alustalta.
Sisäänkirjautuneen käyttäjän kuva näkyy oikeassa yläkulmassa. Kuvaa klikkaamalla
pääset vaihtamaan kuvan. Kuva näkyy kaikilla alustoilla.
Yläosan oikeassa alakulmassa on alustan hakutoiminto.

Oma profiili
Oma profiili sisältää yhteystietosi. Yhteystiedot ovat alustakohtaiset, joten, jos olet
käyttäjänä usealla alustalla, nämä tiedot voivat vaihdella alustojen välillä.
Lisätietoja omasta profiilista on myöhemmin tässä oppaassa.
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Oma tili
Omassa tilissä käyttäjä voi nähdä Webforum käyttäjätilinsä tiedot. Jos käyttäjä on
mukana useammalla kuin yhdellä alustalla, tämä käyttäjätili on sama jokaisella
alustalla. Tässä osiossa käyttäjä voi:






Vaihtaa käyttäjätunnuksen. Voit vaihtaa ensisijaisen sähköpostiosoitteesi,
joka toimii Webforumin käyttäjätunnuksena.
Syöttää vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen. Jos käyttäjä menettää pääsyn
ensisijaiseen sähköpostiinsa, voidaan vaihtoehtoista sähköpostiosoitetta
käyttää käyttäjätietojen saantiin “Unohtuiko salasana” -osiossa.
Webforum uutiset. Valintaruutua käyttämällä käyttäjä voi valita haluaako hän
saada tietoja Webforumin tuotteista ja päivityksistä.
Muuttaa salasanaa.

Oma tili ikkuna.

Turvallisuussyistä suurin osa “Oma tili”-sivulla tehdyistä muutoksista tulee vahvistaa
salasanalla.

Alustani
“Alustani” on toiminto käyttäjille, jotka ovat mukana useammalla kuin yhdellä
alustalla. Sen avulla käyttäjä voi vaihdella alustojen välillä joutumatta sisään
kirjautumaan jokaiseen yksitellen. Vaihtaaksesi alustaa, klikkaa pudotusvalikkoa ja
valitse alusta, jolle haluat päästä.

Klikkaa Alustani-linkkiä, niin näet kaikki alustasi
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Navigointi alustan eri moduuleihin
Navigointipainikkeiden avulla käyttäjä voi vaihdella Webforum Teamworkin eri
moduulien välillä. Navigointipainikkeiden lukumäärä määräytyy käyttäjän
oikeusasetuksien mukaan.

Pääikkuna
Pääikkuna on se alue, missä moduulien sisältö on esillä. Sisältö riippuu valitusta
moduulista.

Vasen ruutu

Oikea ruutu/Pääikkuna

Esimerkki Dokumentit -moduulista, jossa hakutoiminto ja kansionavigointi ovat
vasemmassa ruudussa ja sisältö on esillä oikeassa ruudussa.

Käyttöoikeuksien hallinnointi
Johdanto
Webforum Teamworkillä on joustava käyttöoikeuksien hallinnointi systeemi, joka
avulla hallinnoija voi antaa käyttäjille ja käyttäjäryhmille oikeuksia eri kohteisiin,
esimerkiksi Intra (suojatun) alustan aloitussivuille, dokumenttikansioihin ja tiettyihin
keskusteluihin keskustelumoduulissa. Kuinka lisätä käyttäjiä ja ryhmiä on selitetty
hallinto-osuudessa.
Oikeuksien hallinnointi tapahtuu samalla tavalla jokaisessa moduulissa.
Klikkaamalla kohdetta hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla ”Oikeudet”, pääset
kohtaan, jossa voit hallinnoida käyttäjien ja ryhmien oikeuksia valittuun kohteeseen.
Käyttäjien ja ryhmien oikeusasetukset voidaan jakaa seuraavalla periaatteella:
Täydet: Käyttäjällä on täydet oikeudet kohteeseen ja hän voi luoda,
lukea ja poistaa sen.
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Luo: Käyttäjällä on oikeus luoda, esimerkiksi ladata uusi dokumentti
kansioon.
Lue: Käyttäjällä on oikeus katsella ja lukea, esimerkiksi avata
dokumentti.
Päivitä: Käyttäjällä on oikeus päivittää, esimerkiksi päivittää Internetsivuja.
Poista: Käyttäjällä on oikeus poistaa valittu kohde.
Näkymä: Käyttäjä voi katsella dokumenttia näkymänä, mutta ei
tallentaa tai tulostaa sitä (vain dokumentti- ja kansiokohteet)

Oikeudet kansioon
Alustalla on sisäänrakennettu logiikka, jonka mukaan käyttäjällä, jolla on oikeudet
luoda, päivittää ja poistaa, on myös oikeudet lukea.
Käyttäjäryhmä ”Kaikki käyttäjät” on sisällytetty automaattisesti alustalle, jotta
jokaisella alustan käyttäjällä on ainakin yhden käyttäjäryhmän oikeudet.
Antaaksesi uusia oikeuksia käyttäjäryhmälle tai yksittäisille käyttäjille, klikkaa
”Lisää käyttäjä/käyttäjäryhmä”-painiketta. Uusi ikkuna aukeaa, jossa ryhmiä ja
käyttäjiä voidaan hakea ja valita. Valitaksesi käyttäjiä tai ryhmiä, aktivoi niiden
edessä olevat valintaruudut ja klikkaa ylempää nuolta siirtääksesi ne oikeaan ruutuun.
Viimeistele klikkaamalla ”OK”.
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Käyttöoikeuksien periminen
Joillain moduuleilla, kuten suojatun alustan nettisivuilla ja dokumenttiarkistolla, voi
olla monitasoinen rakenne, esimerkiksi kansioita kansioiden sisällä. Niissä
tapauksissa alemman tason kansiot perivät ylemmän tason kansion oikeudet.
Muuttaaksesi tätä, poista valinta ”Peri oikeudet ylemmän tason kansiolta”valintaruudusta ja säädä haluamasi oikeudet.

Esimerkki oikeusasetuksista, joissa “peri oikeudet ylemmän tason kansiolta”valintaruutu ei ole aktivoitu.

Moduulikohtaiset käyttöoikeudet
Katso Liite 2 moduulikohtaisista oikeuksista:
 Dokumentit
 Alustan hallinta
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Aloita / Dashboard
Aloita-sivu on ensimmäinen, jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan Webforumiin.
(Moduuli ei ole käytössä kaikilla alustoilla. Ota yhteys Webforumiin ottaaksesi
moduuliin käyttöön). Sivu sisältää alustan hallinnoijien julkaisemia tietoja sekä
käyttäjäkohtaista tietoa kuten käyttäjälle vastuutetut tehtävät tai viimeisimmäksi
avatut dokumentit. Hallinnoijat voivat päättää, mitä tietoja alustalta näytetään
määrittämällä näytettävät osiot, ”widgetit”.

Aloita-sivu
Projektien lista näkyy Aloita-sivun vasemmalla puolella, mikäli alustalla on
Projektit-moduuli aktivoituna. Lista näyttää viimeksi avatut projektit.
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Dokumentit
Johdanto
Dokumentit-moduuli sisältää tiedostoja (esim. tekstitiedostoja, kuvia jne.), jotka ovat
tallennettu alustan kansioihin.
Kun avaat Dokumentit-moduulin, työkalurivi ja kaksi ruutua ilmestyvät.
Vasemmassa ruudussa on hakutyökalu ja kansiotyökalu, jossa kansiot ovat esillä
puurakenteena. Oikeassa ruudussa näkyy valitun kansion sisältö. Alussa näet aina
Root-kansion sisällön.

Yleiskuva Dokumentit-moduulista – Työkalurivi ylhäällä, vasen ruutu sisältäen hakutyökalun ja kansiotyökalun, ja valitun kansion sisältö on näkyvillä oikeassa ruudussa
Tyhjät kansiot on merkitty ”tyhjä kansio” kuvakkeella
kansio tai sen alikansiot ovat tyhjiä.

. Kansio katsotaan tyhjäksi, jos

Kansionäkymä avautuu oletuksena mutta sinulla on myös mahdollisuus siirtyä klikkaamalla
Navigointipuihin tai tarkennettuun hakuun. Nämä välilehdet selitetään myöhemmin
yksityiskohtaisemmin.
”Viimeksi avatut kansiot” alasvetovalikon avulla voidaan nopeasti navigoida kansioihin, jotka
on äskettäin avattu.

Viimeksi avatut kansiot
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Webforum lisäohjelma Internet Explorerille ja Chromelle
Webforum on kehittänyt Internet Explorerille ja Chromelle lisäohjelman, joka antaa
käyttäjälle lisäominaisuuksia Dokumentit-moduuliin. Se sallii käyttäjän:



Vetää ja pudottaa (drag-and-drop) tiedostoja ja kansioita koneen tiedostoista
dokumenttiarkistoon
Avata tiedostoja niin, että muutokset niihin tallentuvat suoraan
dokumenttiarkistoon

Lisäohjelman asennuspyyntö
Tässä oppaassa oletamme, että lisäohjelma on asennettu. Tämän luvun lopussa on
annettu tietoa dokumenttiarkiston käytöstä ilman lisäohjelmaa.
Ohjeet lisäohjelman asentamiseen on annettu Liite 1:ssä.

Työkalurivi
Dokumentit-moduulin työkalurivi sisältää kuvakkeita eri toimintoja varten. Se,
milloin kuvakkeet ovat käytössä, riippuu suoritettavasta toiminnosta ja
oikeusasetuksista. Jos kuvake ei ole käytössä, se muuttuu harmaaksi. Alla on lyhyt
esittely toiminnoista.

Luo uusi kansio tai tiedosto, lataa dokumentteja
Leikkaa valitut tiedostot tai kansiot
Kopioi valitut tiedostot tai kansiot
Lisää valitut tiedostot tai kansiot
Poista valitut tiedostot tai kansiot
Lukitse/Vapauta dokumentit
Määritteiden joukkopäivitys
Lainaa/Palauta dokumentit (lisätoiminto)
Sähköposti (sisältäen valitut dokumentit linkkeinä tai
liitteinä)
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Luo PDF-tiedoston Office tiedostosta tai yhdistää useita
PDF-tiedostoja yhteen tiedostoon
Pakkaa ja lataa valitut tiedostot tai kansiot
Vie tiedostoja ja metadatalista
Tuo tiedostoja ja metadata
Päivitä dokumenttiarkisto
Näytä käyttöoikeudet
Muuta näkymä listaksi tai pienoiskuvanäkymäksi.
Pienoiskuvat näytetään automaattisesti kuva ja PDFtiedostoille
Dokumentin määritteet ja dokumenttityypin asetukset

Dokumentin asetukset
Klikkaamalla työkalurivin
dokumenttien asetuksia:

Asetukset kuvaketta päästään muuttamaan

Dokumentin asetukset
Täällä voidaan asettaa määritteitä (metatietoja). Määritteitä voi käyttää useampi
kuin yksi dokumenttityppi.

Määritteiden asetusikkuna
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Määrite voi olla tekstikenttä (yksi tai useampi rivi), päivämäärä, desimaaliluku,
käyttäjä tai poimintalistan arvo (yksi tai useampi vaihtoehto tai luokiteltu). Kun
määrite on luotu, sen kentän tyyppiä ei voida enää muuttaa.

Määritteet
Käyttäjälista sisältää listan alustan käyttäjistä. Hallinnoijan valitsee ryhmän, joka
liitetään Määritteet-listaan. Vain ne käyttäjät näytetään, jotka kuuluvat tähän
valittuun ryhmään.

Määrite poimintaluettelo- Muokkaa määritettä
Lyhyet arvot ovat näkyvissä ja käytetään, jos automaattigenerointi dokumenteille on
kytkettynä päälle, kuvaus alla.
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Poimintalista mahdollistaa arvojen lisäämisen, josta käyttäjä voi valita tarpeen
mukaan. “Monta vaihtoehtoa” valinta sallii käyttäjälle useamman kuin yhden
vaihtoehdon poimintalistalta.
Joissakin tapauksissa automaattisesti generoidun nimen tulisi olla lyhyempi kuin
yhdistetty määritearvo. Tästä johtuen määritteelle voi syöttää lyhyemmän arvon
poimintaluetteloon. Lyhyitä arvoja käytetään pitkien määritearvojen sijaan
dokumenttinimiä luotaessa.
Luokitellun valintaruudun avulla voidaan valita määritteitä, jotka on luokiteltu eri
ryhmiin, esimerkiksi maihin eri maanosien mukaan.

Koodirakenne määrite
Koodirakenne mahdollistaa rajattoman rakennetason. Hauissa, etsintä tietyn nimen
mukaan antaa osuman myös alemmalle tasolle.

Koodirakenne
Voidaksesi luoda hierarkian, sinun täytyy ladata Excel – tiedosto, jossa on kolme
saraketta: "Koodi", "Kuvaus" ja "Alkuperäinen arvo", kuten alla oleva esimerkki:
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Koodirakenteen tuontiluettelon näkymä
Kun se on ladattu, koodirakennetta voidaan muokata. Kilkkaa hiiren oikealla
näppäimellä koodin arvoa päivittääksesi tai poistaaksesi sen, siirtääksesi sen
rakenteessa tai lisätäksesi arvon sen alapuolelle.

Sisältövalikko koodirakenteen arvolle
Nimi dokumentissa
Jos Office ja/tai .dwg-tiedostojen määritteiden lukutoiminto on kytketty päälle,
määritteelle voidaan lisätä lisäarvo, jotta tiedoston määritearvo voi olla hieman
erilainen tiedostossa ja olla silti luettavissa. Käytä tähän “Nimi dokumentissa”
kenttää.
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Nimi dokumentissa

Päivämäärämääritteiden muistutukset
Voit asettaa muistutuksia kaikille dokumenteille, joilla on päivämäärämääritteet.
Klikkaa vain ”Lisää muistutus” määritekentässä

Lisää muistutus
On myös mahdollista luoda jakelulista niille käyttäjille ja ryhmille, joiden pitäisi
saada muistutus. Henkilö, joka asettaa muistutuksen voi valita, kuinka monta päivää
ennen mainittua määritteiden päivämäärää muistutus olisi lähetettävä.

Copyright  Webforum Europe AB

18

Webforum Teamwork Opas

Lisää muistutus – yksityiskohdat

Päivämäärämuistutus määritettynä
Dokumenttityypit
Dokumenttityyppi on tapa ryhmitellä määritteitä, jotta dokumenttien löytäminen
olisi helpompaa ilman tarvetta selata koko kansiorakennetta läpi.

Dokumenttityypit

Copyright  Webforum Europe AB

19

Webforum Teamwork Opas

Dokumenttityyppi
voi
olla
esimerkiksi
”Sopimukset”.
Hallinnoinnin
mahdollistamiseksi luodaan määritteet kuten Sopimuksen osapuoli, Sopimuksen
numero, Sopimuksen päättymispäivä, Sopimustyyppi, jne. Tämän avulla on
mahdollista hakea esimerkiksi sopimuksia, joiden päättymispäivä on tänä vuonna.

Dokumenttityypin asetukset ruutu
Dokumenttityyppi voidaan kopioida. Se on hyödyllistä varsinkin silloin, kun
käytössä on useita samanlaisia dokumenttityyppejä.
Myös dokumenttikategorioita voidaan luoda ja lisätä niihin eri dokumenttityyppejä.
Dokumenttikategoriat näkyvät myös määritteiden haussa ja sillä voidaan rajata
dokumenttityyppilistaa.

Kategorioiden hallinta
Automaattisesti luodut dokumenttien nimet
Dokumentille voidaan luoda nimi automaattisesti käyttämällä etuliitteitä, määritteitä
ja järjestysnumeroita. Tämä tehdään jokaiselle dokumenttityypille klikkaamalla
vastaavaa riviä ”Dokumenttinimen malli” sarakkeessa.
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Dokumenttityypit
Täältä pääset asetukset ruutuun:

Dokumenttinimen malli - Asetukset
Nimellä on seuraavanlainen rakenne:
<etuliite><määrite 1><erotin 1><määrite 2><erotin 2>…<määrite n><erotin
n><järjestysluku>
Seuraavanlaiset säännöt pätevät järjestelmän luomiin nimiin:
1. Määritteiden täytyy olla pakollisia, jotta ne näkyvät nimessä
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2. Määritteitä ei voi poistaa, jos ne ovat käytössä nimimalleissa
3. Vain lyhyitä nimiä, valintalistan ja koodirakenteen arvoja voidaan käyttää
nimimalleissa
4. Jos listan määritearvo on lyhyt (katso määritteet yllä), sitä käytetään
5. Nimen kokonaispituuden ei tule ylittää 100 merkkiä
6. Nimien tulee olla luodessa ainutlaatuisia. Tämä on tärkeää varsinkin, jos
järjestysnumero ei ole käytössä.
Nimet luodaan seuraavanlaisissa tilanteissa:
1. Yhden dokumentin tuonti dokumenttiarkiston työkalurivin avulla
2. Yhden dokumentin tuonti “Valitse dokumentti” -ikkunan avulla
3. Dokumenttien tuonnissa (jos dokumenttinimi on jo käytössä valitussa
kansiossa, jolloin se sen sijaan korvataan)
4. Dokumentin dokumenttityypin määrittelyssä
5. Dokumentin kopioinnissa (kansion kopiointi mukaan luettuna)

Nimiä ei luoda seuraavanlaisissa tilanteissa:
1. Drag-and-drop (dokumenttien vetäminen Webforumiin suoraan
tietokoneelta)
2. Pakattujen tiedostojen avaamisessa
3. Kun määritteiden arvoja muutetaan jo olemassa olevilla dokumenteilla
Nimi toimii vain ehdotuksena ja voidaan muuttaa manuaalisesti. Toiminto otetaan
käyttöön vain asiakkaan pyynnöstä.
Oletusvalinta
Voit tallentaa hakukenttien asetukset ja dokumenttiarkiston oletussarakket.
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Sarakkeen ja filtterin oletusasetusten määrittäminen
Olettussarakevalikoima määrittää, mitä sarakkeita tulisi näkyä käyttäjälle oletuksena.
Filtterimääritteiden oletusvalinta määrittää käyttäjälle oletuksena näkyvät filtterit.
Oletusasetukset
tallentuvat
dokumentit-moduulin
hakukenttään,
jossa
filtterivaikoimaa voi muokata. Lisätietoja toiminnosta löytyy luvusta ”Haku”.
Käyttäjä voi muuttaa oletussarake- ja filtterimääritteiden asetuksia omiin tarpeisiin.
Navigointipuut
Navigointipuut ovat tapa selata dokumentteja käyttämällä määritteiden arvoja
kansioiden sijaan. Selauksen järjestys voidaan asettaa valitsemalla määritteet tässä
järjestyksessä. On myös mahdollista luoda useita navigointipuita, joiden määritteet
ovat eri järjestyksessä.

Navigointipuut

Navigointipuun muokkaus
Lohkot
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Lohkot-osiossa voit määrittää lohkoja piirustus (DWG) -tiedostoihin, joista määreet
tulisi lukea.
Asetukset ja Muut
Dokumenttiarkistossa on myös lisäasetuksia osiossa ”Asetukset” ja “Muut”. Lisäksi
on mahdollista perustaa tulostuspalveluja. Tulostuspalvelut voivat vastaanottaa
tulostettavat dokumentit dokumenttikokoelmana.

Navigointipuut
Navigointipuun välilehti löytyy kansiovälilehden vierestä. Navigointipuun kohdalla
näkyy sekä nimi että määritteiden arvot. Navigointi tapahtuu arvoja klikkaamalla.
Klikaamalla valintaruutua navigointipuun nimen vieressä on mahdollista valita mikä
navigointipuu on avattuna oletuksena. Jos valintaa ei tehdä, ensimmäinen luettelo
avataan oletuksena. Navigointipuuluettelosta voidaan valita suosikkipuu, jota
käytetään myös oletuksena kun palaat tähän toimintoon.
Määritteen nimi näkyy määritearvon vieressä kun asetat hiiren sen päälle.

Navigointipuut

Haku
Koko dokumenttiarkiston sisältö on haettavissa. Nopea haku on saatavilla
vasemmassa ruudussa, kuten yllä on kuvattu. Suorittaaksesi haun syötä hakusana tai
-lause ja klikkaa hakupainiketta.
Haku etsii dokumenttien, kansioiden sekä kokoelmien (vain Professional) kuvaus- ja
nimikentistä. Haku suoritetaan koko dokumenttiarkistosta riippumatta siitä, missä
kansiossa olet parhaillaan.
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Pikalinkit mahdollistavat dokumenttien etsimisen, joita on aiemmin ollut vaikeampi
löytää, kuten dokumentit, jotka käyttäjän täytyy tarkistaa / hyväksyä.
Klikkaamalla "Viimeksi avatut kansiot" linkkiä päädyt kansioon missä olet viimeksi
käynyt.

Viimeksi avatut kansiot
Klikkaamalla hakupainiketta
tarkemmilla hakukriteereillä.

kansiokuvakkeen vieressä voit suorittaa haun

Tarkennettu haku
Voit hakea koko dokumenttiarkistosta, tai vain siitä paikasta dokumenttiarkistoa
missä olet ja sen alla olevista kansioista.
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Jos ”Sisältö” on valittuna, koko dokumenttiarkiston sisältö on haettavissa. Haettavat
tiedostotyypit ovat Microsoft Office tiedostot (Word, Excel ja Powerpoint) sekä
Adobe Acrobat PDF tiedostot.
Jos dokumenttityypit lisäominaisuus on käytössä alustalla, myös
dokumenttityyppejä ja niiden määritteitä/metadataa voidaan hakea. Oletuksena
kaikki määritteet ovat näkyvillä vasemmassa ruudussa. Valitsemalla
dokumenttityypin, vain sen dokumenttityypin määritteet ovat näkyvillä.
Klikkaamalla “Valitse filtterimääritteet”
hakukriteerejä.

avautuu ruutu, jossa voidaan muuttaa

Näkymään avautuu filtterimääritteiden valintakenttä, joita voit hyödyntää
hakutoiminnossa.

Filtterimääritteet
Klikkaamalla “Valitse sarakkeet” painiketta oikeasta yläkulmasta voit valita, mitä
määritteitä haluat näkyvän dokumenttiarkistossa.

Näkymään avautuu seuraavanlainen ponnahdusikkuna:
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Valitse sarakkeet -ruutu.
Valitut sarakkeet näkyvät ruudulla.
Hakukriteeri voidaan myös tallentaa klikkaamalla “Tallenna hakufiltteri”(levykkeen
kuva). Tämä haku sekä valitut sarakeasetukset tallentuvat.

Hakukriteerit

Voit valita hakufiltterille kuvaavan nimen ja valita, jaetaanko hakukriteeri muille
käyttäjille.

Hakufiltterin tallentaminen ja jakaminen
Klikkaamalla rattaan kuvaketta, voit hallinnoida tallennettuja hakufilttereitä
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Hallinnoi hakufilttereitä
Kansiot
Kansiot-työkalu näyttää Dokumenttiarkiston kansiorakenteen. Kansion rakenne
voidaan laajentaa ja supistaa klikkaamalla sen ”+” ja ”-”-painikkeita. Kansioiden
siirtäminen kansiorakenteessa voidaan tehdä vetämällä ja pudottamalla kansioita.
Tehdäksesi tämän, vedä kansio haluamaasi kohtaan ja vapauta näppäin.

Valikko ilmestyy, kun klikkaat hiiren oikealla näppäimellä kansiosta.
Navigoimalla osoittimen kansion päälle joko kansiotyökalun päällä vasemmassa
ruudussa tai kansion päällä oikeassa ruudussa ja klikkaamalla sitä hiiren oikealla
painikkeella saat esille valikon seuraavista toiminnoista:
Avaa
Ominaisuudet
Oikeudet
Leikkaa

Avaa kansion ja näyttää sen sisällön oikeanpuoleisessa
ruudussa.
Näyttää kansion ominaisuudet.
Avaa kansion oikeusasetukset.
Leikkaa kansion leikepöydälle.
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Kopioi
Kopioi URL
leikepöydälle
Liitä
Liitä alias
Poista
Uusi kansio
Uusi
dokumenttikokoelma
Zippaa ja lataa

Aseta seuranta

Tilaajat…

Kopioi kansion leikepöydälle.
Kopioi kansion Internet-osoitteen (URL) leikepöydälle.
Lisää kansion, joka on joko leikattu tai kopioitu
Lisää dokumentin aliaksen (linkitetty dokumentti)
Poistaa kansion
Lisää uuden kansion
Lisää uuden dokumenttikokoelman tietyillä versioilla
Pakkaa tiedostot ja kansiot zip-tiedostoksi ja tämä
tiedosto voidaan ladata koneelle tai tallentaa
dokumenttiarkistoon.
Aseta seuranta dokumenttien muokkauksiin kansiossa ja
alikansioissa (valinnainen). Sähköposti lähetetään
välittömästi, kun dokumenttia on muokattu.
Aseta käyttäjille tilauksia kansioon ja näytä tilaajien
lista. Tilaajat saavat tiedon, kun kansioon lisätään
dokumentti tai dokumenttia päivitetään.

Ominaisuudet
Klikkaamalla kansion ominaisuuksia saat esiin tiedot kansiosta ja sen sisällöstä. Voit
uudelleen nimetä kansion ja kirjoittaa siitä kuvauksen. Voit myös valita
versionhallinnan asetukset kaikille uusille dokumenteille, jotka lisätään kansioon.
Versionhallinta on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.

Esimerkki kansion ominaisuuksista
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Oikeudet
Klikkaamalla ”Oikeudet” valikosta tai ominaisuuksien välilehdestä pääset näkemään
kansion oikeusasetukset. Oikeuksien toimintamalli on esiteltynä erikseen luvussa
Oikeusasetukset. Oikeusasetuksissa on vaihtoehto ”peri oikeudet ylemmän tason
kansiolta”, joka on aktivoituna oletusarvona. Jotta voisit muuttaa kansion oikeuksia,
sinun tulee poistaa tämä valinta.

Esimerkki kansion oikeusasetuksista

Roskakori
Kaikki tiedostot, jotka on poistettu dokumenttiarkistosta, on tallennettu roskakoriin
tietyksi ajaksi, oletuksena 14 päiväksi. Tämän ajan kuluessa tiedostot on mahdollista
palauttaa dokumenttiarkistoon.
Kaikilla käyttäjillä on pääsy roskakoriin, mutta he näkevät vain itse poistamansa
dokumentit. Dokumenttiarkiston hallinnoijat näkevät kaikki poistetut dokumentit.
Roskakori sijaitsee kansiorakenteen alalaidassa.
Tiedostojen ja kansioiden lataaminen dokumenttiarkistoon
Tiedostoja ja kansioita voi ladata arkistoon seuraavilla tavoilla:
 vetämällä ja pudottamalla tiedostoja
 käyttämällä työkaluriviä
 lataamalla ja avaamalla pakattuja tiedostoja
 käyttämällä tuontitoimintoa (Professional)
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Ensimmäinen vaihtoehto vaatii, että Webforum lisäohjelma on asennettuna
tietokoneelle.
Lataa tiedostoja ja kansioita käyttämällä vedä ja pudota (drag-and-drop)
toimintoa
Vedä ja pudota sallii sinun vetää dokumentteja ja kansioita omalta tietokoneeltasi
alustalle samoin kuin teet omalla koneellasikin. Vedä ja pudota toimii, kun asennat
lisäohjelman Internet Explorerille tai Chromelle.
1.
2.

Avaa alustan kansio, johon haluat tallentaa tiedostoja tai kansioita. Jos
kansiota ei ole valittu, tiedostot tai kansiot tallentuvat ”root”-kansioon.
Valitse yksi tai useampi dokumentti tai kansio tietokoneeltasi ja paina vasenta
hiiren näppäintä.
Samalla kun näppäin on painettuna alas, siirrä hiiri alustalle ja vapauta
näppäin. Sen jälkeen näet edistymispalkin, joka kuvaa kuinka monta kilobittiä
dataa ja kuinka monta tiedostoa on ladattuna.

Edistymispalkki, joka kuvaa kuinka monta kilobittiä dataa ja kuinka monta tiedostoa on
ladattuna.

3. Dokumentit ja/tai kansiot ovat nyt tallennettu alustan kansioon
4. Jos ladattavalla tiedostolla on sama nimi kuin jo olemassa olevalla tiedostolla
samassa kansiossa, järjestelmä kysyy luodaanko uusi tiedosto vai
korvataanko vanha dokumentti uudella.

Tiedostojen korvaaminen drag & drop:illa.
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Tiedostojen ja kansioiden lataus työkalupalkin avulla
Vaihtoehtoinen tapa tiedostojen ja kansioiden lataamiseen on käyttää työkalupalkkia.
Luodaksesi kansion valitse työkalupalkin ”Lisää” -painikkeesta ”Uusi kansio…” ja
syötä kansion nimi.
Voit myös luoda uuden tyhjän Word, Excel, Text tai PowerPoint -tiedoston valikosta
”Lisää”.
Ladataksesi tiedostoja klikkaa ”Lataa dokumentti…”-painiketta ja valitse ladattava
tiedosto tietokoneeltasi tai verkostasi.

Dokumenttien lataus
Dokumentin latausikkunassa voidaan valita dokumenttityyppi:
Klikkaa ”Valitse” ladataksesi tiedostoja koneeltasi.

Valitse tiedostot
Jos tiedosto on jo olemassa, vaihtoehtoina ovat joko vanhan korvaaminen tai uuden
dokumentin luominen.
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Latausvaihtoehdot
Jos alustalla on käytössä Metadata, klikkaamalla ”Seuraava” voidaan asettaa
dokumenttikokoelma ja dokumentin määritteet jokaiselle dokumentille. Jos tätä ei
haluta tehdä jokaiselle ladatulle dokumentille, klikkaamalla ”OK” voidaan tältä
välttyä.

Dokumenttityypin ja määritteiden asettaminen
Jos MS Office -dokumentilla (Word & Excel) on määrite tai otsikkotieto, niitä
verrataan järjestelmässä oleviin määritteiden nimiin dokumenttia ladattaessa. Jos ne
ovat samat, niin löydettyjen määritteiden arvoja ehdotetaan oletuksena tuodun
dokumentin määrite/otsikkoarvoksi.
Sääntö tälle on “Määritteen nimi: Määritteen arvo”, huomaa että määritteiden tulisi
olla erotettuna tabulaattorin välilyönnillä. Katso esimerkkiä:
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Otsikkotieto
Piirroksen (dwg) metadata voidaan tallentaa määritteen arvona automaattisesti.
Järjestelmä lukee tietoja piirustuksesta samalla tavalla kuin MS Officedokumenteista, eli perustuen määritteiden vastaavuuteen.
Määritteen voi määrittää päivittymään automaattisesti uusilla arvoilla dokumenttia
muokatessa tai korvatessa.
.zip-tiedoston lataaminen ja purkaminen
Lataa .zip-tiedosto jollain yllämainitulla tavalla ja valitse sen jälkeen ”Pura
tiedostot...” .zip-tiedoston alasvetovalikosta.

Lue tästä lisää kohdasta ”Pura tiedostot”.
Useiden dokumenttien ja niiden määritteiden tuonti
Tuontitoimintoa
käytetään silloin, kun dokumenttiarkistoon halutaan ladata
useita dokumentteja ja/tai niiden metadataa. Jos metadataa ei haluta ladata, drag and
drop toimintoa voidaan käyttää useiden dokumenttien lataamiseen normaalisti.
Latausta varten tulee tehdä zip-tiedosto, joka sisältää ladattavat tiedostot, sekä
luettelo, joka on Excel muodossa ja sisältää metadatan yhdellä rivillä per tiedosto.On
myös mahdollista ladata metadata myös DWG-tiedostona, jolloin yksi DWG-tiedosto
per dokumentti vaaditaan.
Zip-tiedosto voidaan jättää pois, jos haluat vain päivittää olemassa olevia
dokumentteja uusilla metatiedoilla.
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Tuonti-ikkuna
Kun dokumentteja tuodaan, voidaan myös ladata näkymätiedostoja yhdessä normaali
tiedostojen kanssa. Metadatatiedostossa (Excel) on vaihtoehtoinen sarake, jossa
näkymätiedoston nimi voidaan antaa. Jos nimi on annettu, niin tiedoston on oltava
mukana näkymätiedoston zip -tiedostossa.
Jos tuontitiedostossa on virhe, virheteksti ilmoitetaan kun hiiri viedään
-symbolin
päälle. Voit myös viedä kaikki virheet Excel-tiedostoon. Kun kaikki on oikein,
systeemi antaa vihreät merkit. Keltainen kolmio on varoitus, joka ei vaikuta itse
tuontiin.
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Dokumenttien tuonti ja hyväksyntä
Dokumentit voidaan hyväksyä suoraan, kun ne tuodaan. Tämä tapahtuu tarkistamalla
"Hyväksy tuodut dokumentit" -valintaruutu. Valitsemalla tämä nähdään
kommenttikenttä ja pakollinen allekirjoituskenttä.
On myös mahdollista vapauttaa dokumentit, jotka ovat jo järjestelmässä, silloin kun
dokumenttien uusia versioita tuodaan alustalle.
Jos dokumentti sisältää määritearvoja, jotka voidaan automaattisesti lukea, niin ne
luetaan kun dokumentti tuodaan järjestelmään. Jos Excel-tiedosto sisältää kyseisiä
arvomääritteitä, niin ne luetaan tiedostoarvojen sijasta

Dokumenttimallit
Jokaisella alustalla ja jokaisessa projektissa on oma Mallit-kansio. Mallit-kansio on
sijoitettu suoraan Root-kansion alle ja se on väriltään sininen. Mallit-kansiossa voi
olla alikansioita. Kansion ja alikansioiden sisältämiä dokumentteja voidaan käyttää
mallipohjina, kun uusi dokumentti luodaan valitsemalla ”Uusi..” dokumenttiarkiston
työkaluriviltä.
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Mallien käyttö
Projektin jäsen voi käyttää mitä tahansa mallia, joka sijaitsee projektin Mallitkansiossa (tai alikansioissa) tai alustan päätason Mallit-kansiossa luodessaan uutta
dokumenttia projektin dokumenteissa.
Käyttäjä, jolla on pääsy alustan dokumenttiarkistoon voi käyttää mitä tahansa mallia,
joka sijaitsee päätason Mallit-kansiossa.
Käyttäjälle ei tarvitse antaa erikseen oikeuksia Mallit-kansioon päästäkseen
käyttämään malleja.
Mallidokumenttina voidaan käyttää alias-kopiota varsinaisesta dokumentista.
Käyttäjä ei tarvitse erikseen oikeuksia alias-kopioon nähdäkseen sen Mallitkansiossa.
Mallidokumentin metadata kopioidaan uuteen dokumenttiin.

Valinta ”Uusi dokumentti mallista…” avaa valintaikkunan, josta käyttäjä voi valita
mallipohjan.
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Valintaikkuna sisältää navigointipuun, josta käyttäjä voi valita mallipohjan.
Navigointipuussa on päätaso alustan päätason mallipohjille (Yhteiset mallit) sekä
yksi projektien mallipohjille (Projektimallit).

Kun mallipohja valitaan ”Uusi dokumentti mallista” -valintaikkuna sulkeutuu ja
”Uusi dokumentti” -ikkuna avautuu. Käyttäjä voi nimetä dokumentin ja lisätä muut
määritteet. Klikkaamalla OK uusi dokumentti luodaan.

Mallit-kansion oikeudet
Mallit-kansioon voidaan määrittää köyttöoikeusasetukset sille, kuka voi luoda uusia
mallipohjia kansioon tai muokata niitä. Oletusasetuksena on, että vain alustan
hallinnoijilla on oikeudet lisätä tai muokata mallit-kansion dokumentteja, mutta
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käyttöoikeusasetukset kopioidaan jos alusta tai projekti kopioidaan tai projekti
luodaan mallista.
Käyttöoikeudet määrittävät myös sitä, kuka voi nähdä Mallit-kansion
dokumenttiarkistossa. Kaikki voivat käyttää kansion sisältämiä dokumentteja
luodessaan uusia dokumentteja.
Useiden kansioiden ja/tai tiedostojen lataaminen dokumenttiarkistosta
Zip-toiminto antaa käyttäjän ladata kansioita ja dokumentteja omalle koneelleen.
Valitse kansiot ja tiedostot, jotka haluat ladata ja paina
dokumenttiarkiston
työkalupalkista.

Saat nyt tiedon ladattavan datan suuruudesta (tiivistämätön). Voit myös valita
vanhempia dokumenttiversioita lataukseen. Kun painat ”Ok”-painiketta, saat tiedon
ladatun tiedoston koosta.
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Kun painat “Tallenna” näytölle ilmestyy viesti, jossa voit valita tiedoston avaamisen
tai tallentamisen. Mikäli olet valinnut myös vanhoja versioita vietäväksi, tiedostot
saavat versionumerot suluissa, eli "Tiedostonimi (1,2). doc".
Ladattavan tiedoston koolla on yläraja. Jos tämä raja ylittyy, näytölle ilmestyy
virheilmoitus. Voit kuitenkin ladata suuren määrän dataa zippaamalla dataa
pienemmissä erissä.

Vienti
Useiden dokumenttien sekä määriteluettelon vienti dokumenttiarkistosta
Vientitoiminnolla
voidaan viedä useita dokumentteja määritteineen ulos
dokumenttiarkistosta. Voit valita kansiot, joiden sisältämien dokumenttien kaikki
metadata viedään.

Luetteloon sisältyvät määritteet voidaan valita. Jos ainoastaan luettelo halutaan
luoda, vain metadata voidaan viedä. Luettelo luodaan Excel-muodossa.

Vientitoiminto
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Napsauttamalla Käynnistä, jolloin luodaan lataus linkit.

Kun dokumentit viedään, kaikki tämänhetkiset näkymätiedostot lisätään
automaattisesti erilliseen näkymätiedoston zip-tiedostoon, joka voidaan ladata.

Näytä käyttöoikeudet
“Näytä käyttöoikeudet” näyttää mitä dokumentteja ja kansioita eri käyttäjät ja ryhmät
näkevät.

Kun klikkaat “Näytä käyttöoikeudet” kuvaketta, ruutu avautuu, jossa valitaan haluttu
käyttäjä tai ryhmä. Kaikki käyttäjän tai ryhmän oikeudet dokumentteihin ja
kansioihin listataan. Huomaa, että ryhmän käyttäjillä voi olla laajemmat tai
rajatummat oikeudet toiseen ryhmään liittymisen tai käyttäjälle määritettyjen
käyttöoikeuksien perusteella. Lista voidaan viedä järjestelmästä Excel-tiedostona.
Tiedostojen kanssa työskentely Dokumenttiarkistossa
Klikkaamalla dokumentin nimeä, ikkuna avautuu, josta voidaan valita dokumentin
avaustapa. Vaihtoehdot näkyvät alla olevassa ruudussa.

Avaa dokumentti
Valitse Muokkaa, jos haluat avata dokumentin koneellasi ja tehdyt muutokset
tallentuvat automaattisesti dokumenttiarkistoon. Tämä vaihtoehto lataa dokumentin
taustalle ja avaa dokumenttityypin vaatiman ohjelman. Kun dokumentti tallennetaan
ja suljetaan, se lähetetään takaisin dokumenttiarkistoon. Tämä toiminto on saatavilla
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vain, jos käyttäjällä on ”Päivitä”-oikeus dokumenttiin ja hän on asentanut Webforum
lisäohjelman (saatavilla vain Internet Exploreriin ja Chromeen). Muokkaa -toiminto
on tarkoitettu käytettäväksi MS Officen kanssa. Yhteensopivuutta muiden
ohjelmistojen kanssa ei taata.
Valitse Muokkaa Word Online, jos haluat muokata dokumenttia selaimessa
Microsoft Office Online -toiminnolla. Muutokset tallennetaan Webforumin
dokumenttiarkistoon. Toiminto edellyttää, että käyttäjällä on Microsoft Office 365
Business tili. Office Online -toiminto on aktivoitava alustalle. Ota yhteyttä
Webforumiin aktivoidaksesi toiminnon.
Valitse Lataa, jos haluat ladata dokumentin koneellesi ja työstää sitä siellä. Jos teet
muutoksia dokumenttiin, ne eivät tallennu dokumenttiarkistoon.
Valitse “Katso”, jos haluat katsella dokumenttia järjestelmän omalla katselulaitteella.
Katselulaite tukee suurinta osaa tiedostotyypeistä. Katselulaite on lisäosa, joka ei ole
oletuksena mukana alustoilla. Lisätietoja saat Webforumilta.
Kaikki käyttäjät eivät voi käyttää kaikkia vaihtoehtoja. Se, mitä käyttäjät voivat
tehdä, on määritetty alustan asetuksissa, käyttöoikeuksissa ja muualla. Professionalin
käyttäjille, voi olla myös näkymätiedostoja nähtävillä.
Autodesk Forge -katseluohjelma antaa mahdollisuuden käyttää kehittyneempiä
ominaisuuksia, kuten merkkaus (redlining) ja tarkennettuja mittaustoimintoja.
Toiminto aktivoidaan pyynnöstä.

Autodesk Forge
Nähdäksesi dokumentin toimintovalikon, paina hiiren oikeaa näppäintä tiedoston
päällä tai klikkaa pudotusvalikkoa tiedoston nimen vieressä.
Tiedoston mahdolliset toiminnot, kun klikkaat pudotusvalikkoa tai painat hiiren
oikeaa näppäintä:
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Muokkaa
Muokkaa Word
Online

Lataa…

Näytä
Korvaa

Lisää/
Korvaa/Poista
näkymätiedosto
Nimeä uudelleen
Ominaisuudet
Määritteet
Versiohistoria
Tarkastukset
Kommentit
Aliakset

Loki
Oikeudet

Lukitse/Avaa
lukitus
Leikkaa
Kopioi

Sallii käyttäjän avata tiedoston koneella. Tiedostoon
tehdyt muutokset tallentuvat dokumenttiarkistoon.
(Tai Muokkaa Excel Online / PowerPoint Online
riippuen tiedostosta). Muokkaa dokumenttia
selaimessa Microsoft Office Online -toiminnolla.
Toiminto edellyttää, että käyttäjällä on Microsoft
Office 365 Business tili. Office Online -toiminto on
aktivoitava alustalle.
Sallii käyttäjän avata tai ladata tiedoston koneelle. Jos
tiedostoon tehdään muutoksia, ne eivät tallennu
dokumenttiarkistoon.
Näyttää dokumentin sisäänrakennetussa
katselulaitteessa.
Korvaa valitun tiedoston. Kun käyttäjä korvaa
tiedoston, myös edellinen versio tallentuu. Vanha
tiedosto on edelleen saatavissa, jos versionhallinta on
käytössä.
Lisää /Korvaa tai poista tiedoston katselua varten (kuten
pdf-version piirustuksesta) Jos näkymätiedosto on jo
mukana, on vaihtoehtoina joko korvaa tai poista
näkymätiedosto.
Tiedostolle voidaan antaa uusi nimi.
Näyttävät dokumentin ominaisuudet
Listaa kaikki dokumentin määritteet (lisäominaisuus)
Näyttää dokumentin versiohistorian.
Näyttää dokumentin meneillään olevat ja valmiit
tarkastukset ja hyväksynnät.
Näyttävät dokumentin kommentit.
Näyttää kaikki aliaskopiot, jotka dokumentista on tehty
sekä dokumenttikorit, joihin kyseinen dokumentti on
lisätty.
Näyttää kaikki dokumentin toimenpiteet, esim.
avaamiset ja lataamiset. (Lisäosa)
Näyttää dokumentin oikeusasetukset. Mahdollisuutta
määrittää dokumentin käyttöoikeusasetuksia
hallinnoidaan alustan asetuksissa.
Lukitsee dokumentin, estäen toisia muokkaamasta tai
poistamasta tiedostoa.
Leikkaa tiedoston leikepöydälle.
Kopioi tiedoston leikepöydälle. (Kopioitu dokumentti
voidaan liittää samalle tai toiselle alustalle)
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Kopioi URL
leikepöydälle
Poista
Lisää dokumentti
koriin
Aloita tarkastus…
Aloita
hyväksyminen…
Hyväksy…
Aseta/lopeta
seuranta
Tilaajat…
Zippaa ja lataa
Lähetä
sähköpostilla
Tallenna PDF
muodossa

Pura tiedostot...

Kopioi tiedoston nettiosoitteen (URL) leikepöydälle.
Jos haluat jakaa tiedoston muille, voit lisätä tämän
linkin sähköpostiin dokumentin lähettämisen sijaan.
Poistaa tiedoston.
Aseta dokumentti koriin
Aloittaa dokumentin tarkastusprosessin.
Aloittaa dokumentin hyväksymisprosessin.
Hyväksy dokumentti ilman hyväksyntäprosessia
Lähettää sähköpostiviestin aina, kun dokumenttia on
muutettu.
Tilaajien lista, jotka saavat sähköpostiviestin aina kun
dokumenttia on muutettu.
Tekee valituista tiedostoista ja kansioista pakatun
kansion, joka voidaan ladata koneelle.
Tiedosto voidaan liittää liitteeksi sähköpostiin.
Luo tiedostosta PDF:n, joka voidaan tallentaa
dokumenttiarkistoon tai ladata. Käytettävissä Word- ja
PowerPoint-tiedostoissa. Ei käytössä kaikilla
asiakkailla.
Mahdollisuus purkaa tiedostoja .zip-tiedostosta.
(saatavilla vain .zip-tiedostoilla)

Muokkaa (toimii vain, jos Webforum lisäohjelma Internet Explorerille tai
Chromelle on asennettu)
Muokkaus-toiminto sallii dokumentin kanssa työskentelyn suoraan ilman tiedoston
kopioimista koneellesi, kunhan vain koneesi tunnistaa tiedostotyypin.
Sillä aikaa, kun dokumenttia muokataan, se on lukittu muilta käyttäjiltä. Tämä
ilmaistaan lukon kuvalla,
joka estää tiedoston muokkauksen ja poistamisen.
Jos painat “Tallenna”, tai, jos ohjelma kysyy tiedostoa sulkiessasi ”haluatko tallentaa
muutokset?”, ja vastaat ”Kyllä”, muutokset tallentuvat automaattisesti tiedostoon.
Tilapäinen tiedosto, joka luotiin, kun avasit dokumentin, poistuu automaattisesti, kun
suljet dokumentin. Myös tiedoston lukitus poistuu.
Jos versionhallinta on käytössä, muutokset tallentuvat seuraavaan versionumeroon.
Versionhallinnassa on vain yksi ylempi versio riippumatta siitä, kuinka monta kertaa
tallennat uuden version.
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Muokkaa-toiminto on tarkoitettu käytettäväksi MS Officen kanssa.
Yhteensopivuutta muiden ohjelmistojen kanssa ei taata.
Lataa. Jos valitset ”Lataa…”, avautuu ruutu samoin kuin silloin, kun sinulla ei ole
Webforum lisäohjelmaa asennettuna. Huomaa, että muutokset eivät tallennu
dokumentti arkistoon automaattisesti, jos valitset tämän tavan avata dokumentin. Eri
selaimilla tämä näkyy hiukan eri lailla.
Ominaisuudet

Klikkaamalla tiedoston ominaisuuksia saat esille ikkunan, jossa on yleiset tiedot
tiedostosta ja sen sisällöstä. Voit nimetä tiedoston uudelleen ja kirjoittaa siitä
kuvauksen. Voit myös lukita tiedoston. Ominaisuuksista pääset myös välilehtiin
”Määritteet”, ”Versionhistoria”, ”Kommentit”, ”Loki” ja ”Oikeudet” alustan
asetuksista ja oikeuksista riippuen.

Yleiset ominaisuudet ruutu

Määritteet
Määritteet -välilehdellä voidaan luokitella dokumentti kuulumaan tiettyihin
dokumenttityyppeihin. Täällä valitaan myös vastaavat määritteet.
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Määritteet muuttamisvälilehti
Ominaisuudet, jotka ovat URL:na, ovat automaattisesti klikattavissa.
Määritteiden joukkopäivitys
Metadatan voi päivittää monille dokumenteille yhtä aikaa valitsemalla dokumentit
dokumenttiarkistosta ja painamalla

kuvaketta työkaluvalikossa.

Dokumentin ovat merkityt joukkopäivitystä varten
Valintaikkuna, jossa on valittavissa kaksi tapaa päivittää määritteitä.

Joukkopäivitys

Päivittääksesi määritteitä, tarkista määritteet päivitysluettelosta.
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Joukkopäivitys
Jos valittu määrite jätetään tyhjäksi, se jää tyhjäksi kaikkiin valittuihin
dokumentteihin päivityksen jälkeen, vaikka siinä olisi ollut arvoja aikaisemmin.
Jos valitset uuden dokumenttityypin luomisen, sinun tulee ensin valita tyyppi. Jos
valtuilla dokumenteilla on jo dokumenttityyppi, saat varoitusviestin.

Uusi dokumentti - joukkopäivitysikkuna
Jos valitset dokumenttityypin ja valitset OK, normaali määritelista näytetään.
Versionhallinta
Versionhallinta-toiminnon avulla on mahdollista tallentaa dokumentin eri versioita.
Versionhallinta voidaan ottaa käyttöön joko yhdelle tietylle dokumentille tai kaikille
kansion dokumenteille. Voit joko työskennellä vain pääversioilla (esim. 1, 2, 3) tai
sekä pää- että aliversioilla (luonnoksilla) (esim. 0.1, 0.2, 1.0, 2.0, 2.1).
Määrittääksesi versiohallinnan klikkaa “Versiohistoria”-painiketta dokumentin
pudotusvalikossa ja valitse sen jälkeen yksi versionhallinnan vaihtoehdoista.
Versionhallinnan määritys kansion tasolle tapahtuu klikkaamalla auki kansion
ominaisuudet.
Versionhallinta luo dokumentille automaattisesti versionumeron, joka on ilmoitettu
erillisessä versiosarakkeessa. Klikkaamalla tätä numeroa pääset selaamaan
versiohistoriaa.
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Kun avaat tiedoston, joka on kytketty versionhallintaan dokumenttiarkistossa,
tiedoston uusin versio avautuu.

Uuden version lataus
Ladataksesi uuden version, klikkaa pudotusvalikkoa ja valitse ”Korvaa”. Valitse uusi
versio koneeltasi tai verkosta klikkaamalla ”Valitse”.

Lataa uusi tiedostoversio

Versiohistoria
Nähdäksesi kaikki tiedoston versiot, klikkaa versionumeroa tai tiedoston vieressä
olevaa pudotusvalikkoa ja valitse “Versiohistoria”.

Versiohistoria

Versiot on listattu kronologisessa järjestyksessä. Avaa/lataa tietty versio
klikkaamalla -painiketta ja valitse ”Avaa”.

Versiohistorian pudotusvalikko
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Tarkastus ja hyväksyminen
Tarkastus ja hyväksyminen ovat mahdollisia dokumenttiarkistossa.

Tarkastus ja hyväksyminen sisältävät seuraavat päävaiheet:
1. Tarkastuksen tai hyväksymisen aloitus
2. Sähköposti-ilmoitus osallistujille
3. Osallistujien vastaus tarkastus- ja hyväksymispyyntöön
4. Tarkastus tai hyväksyminen on valmis

1. Aloita tarkastus tai hyväksyminen
Tarkastus voidaan aloittaa kahdella tavalla:
• Kohdasta "Aloita tarkastus..." dokumentin alasvetovalikossa.
• "Aloita tarkastus" – painikkeesta Tarkastukset -välilehdessä (välilehteen
päästään helpoimmin kohdasta ”Tarkastukset” dokumentin
alasvetovalikossa)
Voit hyväksyä dokumentin myös suoraan ilman tarkastusprosessia
valitsemalla dokumentin alasvetovalikosta ”Hyväksy”:

Dokumentin hyväksyminen ilman tarkastusprosessia
Jos haluat aloittaa hyväksymisen, valitse vastaava kohta dokumentin
alasvetovalikosta tai “Aloita hyväksyminen”-painike". Voit myös hyväksyä
dokumentin ilman hyväksyntäprosessia klikkaamalla ”Hyväksy”
Kun aloitat tarkastus- (tai hyväksymis-) prosessin, sinun tulee tehdä seuraavat asiat:
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o Valitse tarkastuksen/hyväkymisen tyypiksi joko rinnakkainen tai
perättäinen. Perättäisessä prosessissa voit valita missä järjestyksessä
henkilöt tarkistavat/hyväksyvät dokumentin. Kun ensimmäinen henkilö on
suorittanut tarkistuksen/hyväksynnän, dokumentti siirtyy automaattisesti
seuraavalle henkilölle. Rinnakkaisessa prosessissa tarkistus/hyväksyminen
tapahtuu vapaassa järjestyksessä.
o Määritä, sallitaanko dokumentin muokkaaminen tarkistusprosessin aikana.
(Muokkaaminen ei ole mahdollista hyväksymisprosessissa).
o Valitse dokumentin tarkastukseen/hyväksymiseen osallistuvat osallistujat.
Tarkastajan tulee olla käyttäjä, jolla on oikeudet ainakin lukea kyseinen
dokumentti. Kaikki tarkastajat saavat automaattisen sähköposti-ilmoituksen
(klikkaamalla “Esikatsele viestiä” näet miltä sähköposti-ilmoitus näyttää).
o Valitse eräpäivä mihin mennessä tarkastus pitäisi olla tehtynä. Osallistuja voi
aina vastata vaikka eräpäivä olisi ylitetty.
o Lisää ohjeet tarkastajille ja lisää tarvittaessa tukitiedostoja (alustan
dokumenttiarkistosta tai omalta koneelta).

Aloita tarkastus
2. Sähköposti-ilmoitus osallistujille
Kaikki tarkastukseen tai hyväksymiseen osallistuvat saavat sähköposti-ilmoituksen,
joka pyytää heitä tarkastamaan tai hyväksymään (tai torjumaan) dokumentin.
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Esimerkki osallistujille toimitettavasta sähköposti-ilmoituksesta

3. Osallistujien vastaus tarkastus- tai hyväksymispyyntöön
Klikkaamalla sähköposti-ilmoitusta käyttäjä ohjataan kyseiselle alustalle. Käyttäjän
pitää kirjautua sisään, jos hän ei ole sitä vielä tehnyt.
Ruutu, josta voit avata tarkastettavan/hyväksyttävän dokumentin, avautuu
automaattisesti. ”Näytä tarkastushistoria”-linkistä näet muiden osallistujien
vastaukset ja edellisten tarkastusten tietoja. Tässä ruudussa osallistujat antavat myös
tarkastuskommentteja. Ruutun päästään myös dokumentin alasvetovalikon kohdasta
”Tarkasta…” tai “Hyväksy/hylkää…”.
Huomaa, että dokumentin hyväksyminen tai hylkääminen vaatii salasanan
varmistukseksi.

Esimerkki ruudusta, jossa osallistuja antaa tarkastuskommentteja.

4. Tarkastuksen ja hyväksymisen päättäminen
Tarkastuksen (tai hyväksymisen) alullepanija saa sähköposti-ilmoituksen
osallistujien vastattua. Kun kaikki osallistujat ovat vastanneet pyyntöihin,
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viimeistellään dokumentin tarkastus ja hyväksyntä automaattisesti. On mahdollista
viimeistellä tarkastus ja hyväksyminen myös aikaisemmin, lue lisää alta.

Esimerkki alullepanijalle lähetetystä sähköposti-ilmoituksesta
Klikkaamalla sähköpostin linkkiä tai menemällä Tarkastukset ruutuun
dokumenttiarkistossa voidaan nähdä käynnissä olevan tarkastuksen tai hyväksymisen
tilan.

Esimerkki Tarkastukset-ruudusta ja käynnissä olevasta tarkastuksesta.

o Valmis
Klikkaa "Valmis" päättääksesi käynnissä olevan tarkistuksen (tai
hyväksymisen).
Kun dokumentti hyväksytään, sen tila muuttuu Hyväksytyksi. Jos hyväksytty
versio on aliversio, esim. 1.3, versionumero muutetaan seuraavaksi
pääversioksi, esim. 2.0. Muissa tapauksissa versionumero pysyy samana.
o Muuta
Tarkastuksen (tai hyväksymisen) ollessa käynnissä siihen voidaan tehdä
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muutoksia. Esimerkiksi osallistuja voidaan lisätä, vaihtaa eräpäivää ja hallita
ohjeistusta.
Klikkaa “Muuta” painiketta muuttaaksesi käynnissä olevaa tarkistusta (tai
hyväksymistä).
o Lopeta
Käynnissä oleva tarkastus voidaan aina lopettaa.
Klikkaa “Lopeta” painiketta lopettaaksesi käynnissä olevan tarkastuksen (tai
hyväksymisen).
Työstettävät dokumentit löytyvät helposti käyttämällä laajennetun haun kenttiä.

Hakuvaihtoehdot
Näkymätiedosto
Näkymätiedosto on ylimääräinen pdf-tiedosto, joka on liitetty dokumenttiin. Tämä
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Word-tiedostolla voi olla myös pdf-versio.
Näkymätiedosto lisätään dokumentin pudotusvalikosta kohdasta ”Lisää
näkymätiedosto”.

Jos dokumentilla on jo näkymätiedosto, näytetään valinta korvattavalle tai
poistettavalle näkymätiedostolle.
Dokumenttia avattaessa voidaan valita halutaanko avata alkuperäinen tiedosto vai
näkymätiedosto
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Näkymätiedoston ikoni

Lukitseminen
Voit lukita tiedoston, jotta muut eivät voi muokata sitä työskennellessäsi kyseisen
tiedoston kanssa. Kun tiedosto on lukittu, muut käyttäjät voivat ladata tiedoston,
mutta he eivät voi ladata sitä takaisin alustalle taikka korvata sitä ilman
hallinnoijaoikeuksia. Lukitaksesi tiedoston, klikkaa pudotusvalikkoa
ja valitse
”Lukitse”.

Dokumentin lukitseminen.
Sinulla on mahdollisuus lisätä lukituskommentti

Lukitun tilan kommenttikenttä
Lukituskommentteja voi tarkastella Dokumentin ominaisuudet -välilehdellä
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Ominaisuudet välilehti.

Kansionäkymässä lukituskuvake

on esillä tiedoston nimen vieressä.

Esimerkki lukitusta tiedostosta vihjeteksti näkyvillä
Vihjeteksti ilmestyy, kun navigoit osoittimen lukitun tiedoston päälle. Vihjeteksti
sisältää aikaleiman (milloin dokumentti lukittiin), lukitsijan ja lukituskommentin.

Lukituksen voi avata vain hallinnoija ja se käyttäjä, joka lukitsi dokumentin.
Avataksesi lukituksen, klikkaa pudotusvalikkoa ja valitse “Avaa lukitus”.

Dokumentin kommentointi
Jokaisen tiedoston oikealla puolella on kuvake . Tämä toiminto sallii käyttäjien
kommentoida ja keskustella dokumentin sisällöstä. Klikkaamalla puhekuplaa ja sen
jälkeen ”Uusi kommentti”-painiketta saat esiin tyhjän kommenttipalstan. Lisää
kommenttisi tekstiruutuun. Klikkaa ”Tallenna” lähettääksesi kommentin.
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Dokumentin kommentointi.

Dokumentin kommenttien lukumäärä on esillä puhekuplan vieressä.

Dokumentin alias (dokumentti linkit)
Dokumentin alias on dokumentti, joka sijaitsee yhdessä kansiossa ja joka halutaan
näkymään myös toisessa kansiossa. Dokumentin aliaksella on
kuvake vieressään
kaikissa kansioissa, joissa se näkyy lukuun ottamatta alkuperäiskansiota.
Dokumentin alias luodaan kopioimalla dokumentti ja liittämällä se aliaksena
käyttämällä hyväksi kohdekansion pudotusvalikkoa (klikkaa hiiren oikealla
painikkeella kansiota vasemmassa ruudussa).

Copyright  Webforum Europe AB

56

Webforum Teamwork Opas

Dokumenttikokoelmat
Dokumenttikokoelma
on kokoelma dokumenteista tietyillä versioilla. Uusi
dokumenttikokoelma luodaan kansioon klikkaamalla ”Uusi dokumenttikokoelma”
kansion pudotusvalikosta (hiiren oikea näppäin).

Pudotusvalikko
Dokumenttikokoelma nähdään dokumenttiarkistopuun rakenteessa.

Dokumenttikokoelma kansiorakennepuussa
Dokumentit lisätään kopioimalla ja liittämällä ne kokoelmaan suoraan
dokumenttiarkistosta. Voit myös klikata kokoelman päällä hiiren oikeaa näppäintä
ja valita ”Lisää dokumentti kokoelmaan”. Näkymään avautuu kansiohierarkia, josta
voit etsiä dokumentit ja klikkaamalla niitä, siirtyvät ne suoraan kokoelmaan.
Dokumentit tallentuvat kokoelmaan linkkinä, siis oikeaa kopiota ei oteta.
Jos dokumentti päivitetään, vanha versio näkyy yhä dokumenttikokoelmassa, mutta
sen viereen ilmestyy kuvake kertoen uuden version olemassaolosta.

Kokoelmatiedot
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Dokumenttikokoelman julkaisu
Dokumenttikokoelma voidaan julkaista valitsemalla “Julkaise” kokoelman
alasvetovalikosta.
Julkaistun kokoelman vieressä on maapallo-kuvake.

Julkaistu kokoelma
Dokumenttikokoelman Julkaise -välilehdellä voidaan lisätä tekstiä.

Julkaistavan dokumenttikokoelman kuvaus
Kirjautujat -välilehti sisältää kirjautumislinkin, joka voidaan kopioida ja lähettää
muille sähköpostilla (ei kuitenkaan tältä välilehdeltä). Se sisältää myös listan kaikista
henkilöistä, jotka ovat kirjautuneet heille lähetetyn kirjautumislinkin avulla.
Valitsemalla ”Lähetä latauslinkki automaattisesti uusille kirjautujille” uudet
kirjautujat saavat automaattisesti sähköpostin, joka sisältää linkin lataustoimintoon.
Muulloin kirjautujille tulee lähettää latausikkunaan tuova linkki ”Lähetä viesti”toiminnolla.

maria.alar@webforum.com

Kirjautujat
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Kun kirjautuja klikkaa kirjautumislinkkiä, hän tulee kirjautumislomakesivulle.

Kirjautumislomake
Kirjautumisen
jälkeen
sähköpostiosoitteeseen:

linkki

lataussivulle

lähetetään

annettuun

Linkkiä klikkaamalla kirjautujat pääsevät lataussivulle, jolta dokumenttikokoelman
sisältämät tiedostot voidaan ladata.

Lataussivu
Lokissa näkyy lataussivun avaajat ja dokumenttien lataajat sekä tieto
dokumenttikoriin lisätyistä tai poistetuista dokumenteista.

Loki
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Dokumenttikori/Suosikit
Dokumenttikori on paikka dokumenteille, joihin halutaan päästä yhdestä paikasta
vaikka alkuperäiset tiedostot sijaitsevat useissa kansioissa.

Uusi dokumenttikori tai dokumentti koriin lisätään valitsemalla vastaava toiminto
dokumentin pudotusvalikosta (hiiren oikea näppäin). Olemassa olevaan
dokumenttikoriin voidaan myös kopioida ja liittää tiedostoja.
Dokumenttikoreille on tehty ”solmu” dokumenttiarkiston puurakenteeseen. Koria
klikkaamalla voidaan nähdä kaikki korissa olevat dokumentit.

Korit puuhierarkiassa
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Dokumenttien lainaus (lisätoiminto)
”Lainaa / Palauta dokumentit” -toiminnon avulla voidaan valvoa, missä dokumentteja
hallinnoidaan kun niitä ei hallinnoida alustan työtilassa. Tyypillinen esimerkki voisi
olla, että talon omistaja, joka lainaa piirustukset tiettyyn projektiin työn suorittajalle
muutoksia varten. Tämä voi olla Webforumin projekti eri alustalla (työtila) tai
yrittäjän johtama projekti Webforumin ulkopuolella.
Lainaa-toiminto on normaalisti kytkettynä pois päältä, joten ota yhteyttä
Webforumiin tai jälleenmyyjän, niin aktivoimme sen.
Jotta dokumentin lainaaminen onnistuu, valitse dokumentit ja klikkaa "Lainaa"
kuvaketta työkalupalkissa.

Lainaus
Tämä avaa "Uusi laina" -näkymän, jossa lainattavien dokumenttien tietoja voidaan
lisätä.

Lainattavan dokumentin tiedot
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Kun dokumentteja lainataan, tarjoutuu automaattisesti mahdollisuus niiden
lataamiseen. Valikko on samanlainen kuin tavallisessa vienti-toiminnossa.

Dokumentin vieminen lainaamisen jälkeen
Dokumentit merkitään "lainattu"

Lainattu dokumentti
Klikkaa "Peruuta laina" symbolia
, joka palauttaa lainatun dokumentin, jos sitä
ei ole muokattu. Varoitusteksti näytetään:
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Mikäli dokumenttia on muokattu, tällöin on Tuo- tai Korvaa-toimintoja käytettävä.
Jos kyseisiä toimintoja käytetään, tällöin tulee mahdolliseksi avata dokumentin
lukitus.
Näet lainat klikkaamalla "Lainaukset"-kuvaketta vasemmalla puolella olevassa
valikossa.

Lainaukset
Lainaukselle on saatavilla rajallinen määrä pikavalikon vaihtoehtoja:

Lainauksen pikavalikko

Kun klikkaat lainaus numeroa tai "avaa" vaihtoehtoa pikavalikossa, näet mitkä
dokumentit sisältyvät lainaan.
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Lainauksen dokumentit

Kun työskentelet lainadokumenteilla, niiden muokkausvaihtoehtoja on vähemmän:

Lainatun dokumentin valikko
Siirry alkuperäiseen dokumenttiin, jos haluat kaikki muokkausvaihtoehdot käyttöösi.

.zip-tiedostojen lataaminen
Käyttämällä ”Pura tiedostot...” valintaa alasvetovalikossa voidaan purkaa tiedostoja
.zip-tiedostosta.

Kohdekansio, jonne tiedostot puretaan, voidaan valita.

.zip-tiedoston purkaminen
Jos .zip-tiedostoa purettaessa nämä dokumentit ovat jo olemassa, ne voidaan
korvata uusilla .zip-tiedoston dokumenteilla.
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Dokumenttien korvaaminen .zip-tiedostoa purettaessa

Keskustelut
Kun avaat keskustelut, vasen ruutu sisältää hakutyökalun sekä käytävät keskustelut.
Oikea ruutu listaa keskustelut tarkemmin sisältäen mm. viestiketjut, viestit ja tiedon
viimeisimmästä viestistä.

Hakutoiminto ja listat keskusteluista vasemmassa paneelissa, yksityiskohtaiset
tiedot keskustelujen viestiketjuista oikeassa paneelissa.
Klikkaa Keskustelut pikavalikosta nähdäksesi Ominaisuudet, Oikeudet tai voit
Poistaa tai Viedä keskustelun.

Keskustelut pikavalikko
Valittujen keskustelujen viestiketjut ovat näkyvissä.
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Keskusteluiden viestiketjut

Uuden keskustelun luominen
Klikkaa “Uusi keskustelu” keskustelujen etusivun vasemmasta alakulmasta. Lisää
keskustelun otsikko ja vapaaehtoinen kuvaus. Valitse voivatko käyttäjät muokata
heidän omia viestejään. Täällä voit myös poistaa käytöstä keskusteluita, joita ei enää
käytetä. Aseta keskustelun oikeudet ”Oikeudet”-välilehdessä.

Uuden viestiketjun luominen
Lisätäksesi uuden viestiketjun, klikkaa ”Uusi viestiketju” painiketta oikeassa
paneelissa. Valitse keskustelu, otsikko ja kirjoita viestisi tekstikenttään. Klikkaa
“Tallenna” tallentaaksesi viestin.
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Uuden viestiketjun luominen.
Niin viestissä kuin viestiketjussakin voidaan mainita käyttäjiä tai ryhmiä lisäämällä
”@” tekstiin. Tämä tuo esiin listan käyttäjistä ja ryhmistä. Valitut käyttäjät saavat
sähköpostin, joka sisältää viestin sisällön.
Myös tiedostoja voidaan liittää liitteeksi dokumenttiarkistosta tai tietokoneelta.

Kun viestiketju on luotu, käyttäjät voivat lisätä uusia viestejä ketjuun. Asettamalla
seurannan voit saada ilmoituksen sähköpostiisi, kun viestiisi on saapunut vastaus.

Aseta viestiketjuun seuranta, jos haluat ilmoituksia sähköpostiisi.

Haku keskustelufoorumilla
Keskustelufoorumilla on hakutoiminto, jossa on ”yksinkertainen haku” ja
”tarkennettu haku”-mahdollisuudet. Voit valita tietyn keskusteluaiheen, kirjoittaa
hakusanoja ja/tai rajata haku päivämäärän perusteella
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Haku keskusteluista.
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Sähköposti
Johdanto
Sähköpostimoduulia käytetään viestien ja liitetiedostojen lähettämiseen joko
yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille.
Kun avaat sähköpostimoduulin, seuraavat vaihtoehdot ovat esillä:


Uusi viesti



Arkisto

Sähköpostimoduulin etusivu.

Sähköpostin vastaanottajat
Kun lähetät sähköpostin, klikkaa “Saaja”, “Kopio” tai ”Piilokopio”-painikkeita
avataksesi käyttäjien ja ryhmien valintaikkunan, missä käyttäjiä ja ryhmiä voidaan
etsiä ja valita. Lähettääksesi sähköpostia muille kuin työtilan käyttäjille, klikkaa +.
Sähköposti käyttäjille ja käyttäjäryhmille
Klikkaa ”Kaikki käyttäjät”-ryhmää valitaksesi kaikki käyttäjät ja käytä ylempää
nuolta ruutujen välillä siirtääksesi ryhmän ”Valitut”-ruutuun. Klikkaa ”OK” ja
palataksesi viestin kirjoittamiseen.
Jos haluat lähettää viestin yksittäiselle käyttäjälle/ryhmälle, avaa edellä mainittu
dialogi-ikkuna. Voit käyttää alla kuvattua hakutoimintoa löytääksesi käyttäjiä tai
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ryhmiä ja painaa nuolta siirtääksesi ne oikeanpuoleiseen ruutuun. Lopeta painamalla
”OK”.
Poista käyttäjä tai ryhmä aukaisemalla “Käyttäjien ja ryhmien valinta”-ikkuna,
valitsemalla käyttäjät tai ryhmä ”Valitut”-ruudussa ja painamalla alempaa
nuolipainiketta ruutujen välissä. Lopeta painamalla ”OK”.

Sähköpostin vastaanottajien valinta.

Hakutoiminto “Käyttäjien ja ryhmien valinta”-ikkunassa:
Yleinen menettely
 Haun tulokset eivät riipu isoista ja pienistä kirjaimista
 Voit käyttää villikortti “%”-toimintoa
Ryhmien etsiminen:
 Syötä hakukriteeri ja paina “Haku”-painiketta. Hakutulos näyttää kaikki
ryhmät ja käyttäjät, jotka täyttävät hakukriteerin.
 Valitse ryhmä “Etsi kansiosta”-pudotusvalikosta. Oletuskansina on ”Kaikki
ryhmät”, jolloin kaikki käyttäjät ja ryhmät ovat esillä hakuikkunassa.
Käyttäjien etsiminen:
 Syötä hakukriteeri “etunimi sukunimi”-muodossa. Esim. “Matti
Meikäläinen”.
 Voit myös hakea käyttämällä vain etunimeä tai sukunimeä.
 Etsi villiä korttia “%” käyttämällä esim. ”Matti % nen”, hakutulos näyttää
kaikki käyttäjät joiden etunimi on Matti ja sukunimi päättyy ”–nen”.
 Löytääksesi kaikki tietyn ryhmän käyttäjät, syötä ryhmän nimi hakukenttään.
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Aihe ja viesti
Aivan kuten muissakin sähköpostiohjelmissa, viestin aiheelle ja itse viestille on omat
tekstikentät. Jos haluat lähettää pitkän viestin, on suositeltavaa, että laadit viestin
tekstinkäsittelyohjelmalla, kuten Microsoft Wordillä tai Notepadillä, joissa on tarjolla
oikeinkirjoituksen tarkistin. Viestin teksti voidaan sen jälkeen lisätä viestikenttään,
jolloin kuitenkin tekstin muotoilu katoaa.
Liitteet
Liitteiden lukumäärällä ei ole ylärajaa. Liitteiden kokonaistiedostokoolla on
kuitenkin yläraja (yleensä 10 Mb).
Jos haluat toimittaa suurempia tiedostoja, lisää ne Dokumentit -moduuliin
alustalle. Ilmoita siitä käyttäjille sähköpostilla ja pyydä heitä lataamaan
tiedosto. Jos haluat, voit liittää sähköpostiin tiedoston URL -osoitteen
(aiheesta tarkemmin Dokumentit -osiossa).

Jos haluat lisätä liitetiedoston, klikkaa ”Valitse...” ja valitse tiedosto
koneeltasi/verkostasi. Polku tiedostoon on näkyvillä liite-tekstikentässä.

Liitteet
Klikkaa linkkiä tai liitteen symbolia valitaksesi kuinka dokumentti liitetään. Jos
lähetetään ulkopuolisille, joilla ei ole pääsyä työtilan, tiedosto on liitettävä tiedostona
eikä linkkiä.
Lähettäminen
Kun klikkaat “Lähetä”, viesti toimitetaan kaikille vastaanottajille. Kun viesti on
lähetetty onnistuneesti, näet vahvistusilmoituksen. Viestin sisältö tallennetaan sen
jälkeen henkilökohtaiseen sähköpostiarkistoosi (aiheesta enemmän alla).

Arkisto
Arkisto sisältää listan sähköposteista, joita olet lähettänyt. Lista näyttää jokaisen
viestin aiheen ja lähetyspäivämäärän. Klikkaamalla aihetta saat esiin viestin
vastaanottajat ja sisällön (viestin ja liitteet).
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Liitteet eivät ole fyysisesti tallennettu alustan arkistoon. Huomaa, että arkisto
näyttää vain viestit, jotka itse olet lähettänyt. Muut eivät voi nähdä
henkilökohtaista sähköpostiarkistoasi.

Sähköpostit järjestelmän muista osista
Sähköpostia voidaan lähettää muista järjestelmän osista kuten esim.
Dokumenttiarkistosta. Riippuen moduulista, sähköposti toimii eri tavoin.
Dokumenttiarkistossa, sähköposti sisältää valitut asiakirjat.
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Tekstiviestit (SMS)
Johdanto
Tekstiviestit-osiota käytetään tekstiviestien lähettämiseen yksittäisille käyttäjille ja
käyttäjäryhmille. Käytäntö on sama kuin sähköposteilla.

Kun avaat Tekstiviestit-moduulin, seuraavat vaihtoehdot ovat esillä:


Tekstiviestien lähetys yksittäisille käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille



Arkisto

Tekstiviestin lähetyskaavake.

Tekstiviestin vastaanottajat
Klikkaa “Vastaanottaja...” valitaksesi käyttäjät ja/tai ryhmät, jotka saavat viestin.
Valitaksesi kaikki käyttäjät, valitse “Kaikki käyttäjät” ja klikkaa ylempää nuolta
ruutujen välissä siirtääksesi ne “Valitut”-ruutuun. Paina ”OK” palataksesi
viestinkirjoitukseen.
Jos haluat lähettää viestin yksittäiselle käyttäjälle/ryhmälle, avaa edellä mainittu
dialogi-ikkuna. Voit käyttää hakutoimintoa (joka on tarkemmin kuvattu
sähköpostiosiossa) löytääksesi käyttäjiä tai ryhmiä ja paina nuolta siirtääksesi ne
oikeanpuoleiseen ruutuun. Lopeta painamalla ”OK”.
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Poista käyttäjä tai ryhmä aukaisemalla “Käyttäjien ja ryhmien valinta”-ikkuna,
valitsemalla käyttäjät tai ryhmät ”Valitut”-ruudussa ja painamalla alempaa
nuolipainiketta ruutujen välissä. Lopeta painamalla ”OK”.

Huomaa, että kaikki käyttäjät, jotka ovat toimittaneet kännykkänumeronsa, on
saatavilla ”Käyttäjien ja ryhmien valinta”-ruudussa. Käyttäjät tai ryhmät,
joilta puuttuu, tai, joilla on virheellinen numero, eivät ole saatavilla
luettelossa.

Lähettäminen
Ennen kuin klikkaat “Lähetä”, voit tarkistaa lähetettävien viestien lukumäärän.
Yhden viestin koon yläraja on 160 merkkiä. Jos viesti on pidempi kuin 160 merkkiä,
viesti jaetaan kahteen tai useampaan erilliseen viestiin. Viestinkirjoitusikkunassa on
laskuri, joka ilmoittaa viestin merkkien lukumäärän ja viestien määrän yhtä
vastaanottajaa kohden.
Kun klikkaat “Lähetä”, tekstiviesti lähetetään jokaiselle vastaanottajalle.
Vahvistusviesti ilmestyy, kun viesti on toimitettu onnistuneesti perille. Tekstiviestin
sisältö tallennetaan sitten henkilökohtaiseen tekstiviestiarkistoosi (aiheesta
tarkemmin alla).
Asetukset-moduulin ”Tili”-osiosta hallinnoijat voivat nähdä, kuinka paljon rahaa on
jäljellä viestien lähetystä varten. Saldo on ilmoitettu ”SMS Saldo”-kohdassa.

Arkisto
Arkisto pitää sisällään kaikki tekstiviestit, jotka olet lähettänyt. Lista ilmoittaa
jokaisen viestin lähetyspäivämäärän. Klikkaamalla päivämäärää saat esiin viestin
tiedot, kuten vastaanottajat, sisällön ja lähetettyjen viestien kokonaismäärän.
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Käyttäjät
Käyttäjät-moduuli näyttää listan kaikista alustan käyttäjistä. Käyttäjälista on
oletuksena järjestetty aakkosellisessa järjestyksessä sukunimen mukaan.
Huom! Uudet käyttäjät luodaan kohdassa Asetukset => Käyttäjät => Lisää
käyttäjä.

Käyttäjät-moduulissa voit hakea alustan muita käyttäjiä. Nähdäksesi tietyn ryhmän
käyttäjät, valitse ryhmä pudotusvalikosta.
Voit myös hakea yksittäisiä käyttäjiä kirjoittamalla hakusanan hakukenttään.

Nähdäksesi tietyn käyttäjän tiedot, klikkaa nimeä listalla.

Voit tarkastella tietyn käyttäjän lähetettyjä tietoja, klikkaamalla nimeä listassa.
Vie yhteystietoja, paina vie lista -painiketta.

Käyttäjäkuvaus
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Voit lajitella käyttäjiä eri kategorioihin sukunimen, sähköpostin tai yrityksen
mukaan. Klikkaa pystysarakkeen otsikkoja järjestelläksesi tulokset haluamallasi
tavalla. Klikkaamalla Lataa yhteystiedot (vCard) voit lisätä käyttäjän tiedot
sähköpostijärjestelmääsi.
Voit lähettää viestejä käyttäjille suoraan Käyttäjät-moduulista. Valitse Lähetäpainikkeesta ”Sähköposti”, ”E-mail Webforumista” tai ”SMS”. ”Sähköposti” avaa
käyttäjän koneella olevan sähköpostijärjestelmän ja osoittaa viestin vastaanottajiksi
valitut käyttäjät. ”E-mail Webforumista” lähettää sähköpostia ja ”SMS” tekstiviestejä
alustalta.
Muokataksesi omia tietojasi Käyttäjät-moduulissa, klikkaa Oma Profiililinkkiä ylätunnisteessa.
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Oma Profiili
Jokainen käyttäjä voi lähettää ja päivittää omia tietojaan ”Oma Profiili”-välilehdellä.
Muut käyttäjät, lukuun ottamatta alustan hallinnoijaa, eivät voi muuttaa näitä tietoja.
Klikkaamalla ”Oma Profiili”-linkkiä ylätunnisteen valikossa näet kaikki nykyiset
tietosi.

“Oma profiili”-linkki.

Päivittääksesi tietojasi, klikkaa “Oma profiili”-linkkiä ja muokkaa haluamiasi tietoja.
Pakolliset kentät (etu- ja sukunimi) on merkitty tähdellä. Muista lisätä
kännykkänumero voidaksesi vastaanottaa tekstiviestejä. Maakoodi tulee olla
asetettuna. esim. Suomi +358XXXXXXXXX.

Esimerkki “Oma profiili”- osiossa olevista tiedoista
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Aktiviteettiraportti
Aktiviteettiraportti esittää yhteenvedon kaikesta uudesta tiedosta, joka on lähetetty
alustan dokumenttiarkistoon, keskusteluihin ja tehtäviin tietyn ajanjakson aikana,
jonka käyttäjä on valinnut. Tieto, esim. uudesta dokumenttiversiosta tai uudesta
kansiosta, lähetetään käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Aktiviteettiraportin sisältö
riippuu käyttäjän ryhmä- ja oikeusasetuksista. Esimerkiksi, jos käyttäjän ryhmällä on
aktiviteettiraportti käytössä, mutta käyttäjällä ei ole lukuoikeuksia dokumenttiin, hän
ei saa tietoja tämän dokumentin tapahtumista. Toinen käyttäjä samasta ryhmästä,
jolla on lukuoikeudet tähän dokumenttiin, näkee dokumentin aktiviteettiraportissaan.

Aktiviteettiraportin käyttöoikeudet
Hallinnoija voi valita, mitkä ryhmät voivat käyttää tätä ominaisuutta. Jokainen
käyttäjä, jonka ryhmällä on oikeus käyttää aktiviteettiraporttia, voi valita, haluaako
hän käyttää tätä ominaisuutta ja millaisina ajanjaksoina. Näe yksityiskohtaiset ohjeet
moduulioikeuksien laatimisesta ryhmillä Hallinnointi-osiosta

Käyttäjäasetukset
Kukin käyttäjä voi valita haluamansa aktiviteettiraportin aikaintervallin. Vaihtaaksesi
tätä intervallia, mene ”Oma Profiili”-osioon ja valitse haluamasi vaihtoehto
aktiviteettiraportin pudotusvalikosta. Lopeta painamalla ”Tallenna”.

Aktiviteettiraportin käyttöoikeus riippuu käyttäjän ryhmästä ja
oikeusasetuksista.
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Hallinnointi
Vain ne, joilla on hallinnointioikeudet, voivat päästä Asetukset-moduuliin.
Vasemmanpuoleinen ruutu sisältää kaksi osiota:



Käyttäjät ja ryhmät
Hallinnoi käyttäjiä ja ryhmiä, tuo ja vie käyttäjiä.
Alusta
Näe alustan tilitietoja, hallinnoi alustan asetuksia ja lue
sisäänkirjautumislokia

Käyttäjät ja ryhmät
Käyttäjät
Käyttäjät -osiossa voi lisätä, kutsua ja hallinnoida käyttäjien pääsyä alustalle. Kaikki
käyttäjät, joilla on pääsy alustalle, on listattu ja heitä voidaan hakea hakutoiminnon
avulla, katsella heidän tietojaan ja muokata niitä. Nähdäksesi kaikki tiedot
käyttäjästä, klikkaa hänen nimeään.
Oikeanpuolimmainen pystysarake ilmoittaa käyttäjän tilan. Käyttäjällä voi olla
seuraavat tilat:




Ei aktiivinen
Kutsu odottaa
Aktiivinen

Käyttäjien hallinnointi

Käyttäjien lisääminen ja kutsuminen

Käyttäjien lisääminen
Lisätäksesi uuden käyttäjän, klikkaa ”Lisää käyttäjä”-painiketta käyttäjät sivun
vasemmasta ylä- tai alakulmasta. Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite ovat
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pakollisia tietoja. Käyttäjä voi myöhemmin itse lisätä muita tietoja ”Oma profiili”osiossa.
Jos alustalla on projektinhallintamoduuli, ts. aikaraportointi ja projektin suunnittelu,
jokaiselle käyttäjälle on myös lisätty resurssikategoria ja vastuusarakkeet.
Resurssikategoria ja vastuu on selitetty tarkemmin Projektinhallintaoppaassa.
Lomakkeen alalaidassa voit valita, mihin ryhmiin tai projekteihin (jos projektiominaisuus on käytössä) käyttäjä kuuluu. Lopeta klikkaamalla ”OK”. Lisätäksesi
muita käyttäjiä, toista ylläselitetty prosessi.

Käyttäjien kutsuminen
Kun olet lisännyt käyttäjät alustalle, seuraava askel on kutsua heidät. Valitse
kutsuttavat käyttäjät aktivoimalla nimen viereiset valintaruudut. Kutsuttavilla
käyttäjillä tulisi olla “Ei aktiivinen”-tila.
Klikkaa “Kutsu”-painiketta ikkunan vasemmasta ylä- tai alalaidasta. Sen jälkeen
avautuu ruutu, jossa voit valita kielen ja räätälöidyn viestin käyttäjälle.
Oletuskutsuviestin voi määrittää Asetukset-moduulissa  Asetukset.

Käyttäjien kutsulomake.
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Kun olet klikannut “Lähetä”, vahvistusviesti ilmestyy ilmoittaen lähetettyjen
kutsuviestien määrän. Kutsuttujen käyttäjien tila on nyt muuttunut ”Ei aktiivinen”tilasta ”Kutsu odottaa”-tilaan.
Jokainen kutsuttu käyttäjä saa kutsun sähköpostiinsa. Prosessin seuraava askel on se,
kun kutsuttu klikkaa kutsuviestin URL-osoitetta.
Kun käyttäjä klikkaa linkkiä, internetselain avaa uuden ikkunan, jossa käyttäjä
hyväksyy kutsun klikkaamalla ”Jatka”.

Esimerkki kutsuviestistä.
Kun kutsu on vahvistettu, käyttäjätunnukset on luotu ja käyttäjän sähköpostiosoite
toimii hänen käyttäjätunnuksenaan. Prosessin viimeinen askel vaatii käyttäjää
asettamaan salasanan. Salasana täytyy olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä ja
vähintään yhden niistä pitää olla erikoismerkki esim. !, & tai ?. Salasana on
henkilökohtainen.

Käyttäjät laativat oman salasanansa.

Kun salasana on lisätty, käyttäjä ohjataan alustan aloitussivulle ja käyttäjän tila
vaihtuu ”Kutsu odottaa”-tilasta ”Aktiivinen”-tilaan.
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Muistutukset kutsuista
Mikäli käyttäjä ei hyväksy kutsua, lähetetään automaattisesti muistutusviesti.
Muistutukset lähetetään 3, 7 ja 14 päivän päästä.

Jos käyttäjällä on jo Webforum tili
Jos käyttäjällä on jo tili jollekin muulle Webforumin alustalle, järjestelmä pyytää
käyttäjää kirjautumaan sisään vanhoilla tunnuksilla. Kirjautuminen sisään samoilla
tunnuksilla sallii käyttäjän siirtyä eri Webforum alustoille joustavasti.
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Ryhmät
Ryhmien suunnittelu
Kun uusi alusta luodaan, hallinnoijan tulee suunnitella alustan tavoitteet ja päättää,
ketkä saavat luvan käyttää alustaa. Käyttäjäryhmien määrä vaihtelee tarpeen mukaan
ja yksi käyttäjä voi kuulua useisiin ryhmiin.
Voi olla järkevää ensin laatia kategoriat, joihin ryhmittelet käyttäjät. Alustan
hallinnoija voi nimetä ryhmät. Kun olet luonut nämä ryhmät, päätä mitä moduuleita
he voivat käyttää. Hallinnoija voi laatia nämä ryhmien käyttöoikeudet.
Käyttäjäryhmät eivät saa oletusarvona mitään käyttöoikeuksia.

Lista käyttäjäryhmistä

Alustoilla, joissa Projekti -moduulit ovat kytkettynä, sisältävät myös projektiryhmät.
Lisäinfoa saat projektiryhmistä ja niiden toiminnasta Projektioppaasta.

Ryhmien hallinnointilomake, jossa voit päättää ryhmien oikeuksista eri moduuleihin ja lisätä ja
poistaa käyttäjiä ryhmistä.
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Uuden ryhmän luominen
Klikkaa “Lisää ryhmä”. Sen jälkeen, kun olet lisännyt ryhmän nimen ja kuvauksen,
voit hallinnoida ryhmän moduulilupia. Moduuliluvilla alustan hallinnoija voi
määrittää, mihin alustan eri moduuleihin ryhmän käyttäjät pääsevät.
Kaikki saatavilla olevat moduulit kommenttien kera on listattu alla.
MODUULI

V AI H TO E HD O T

KOMMENTTI

Aloita

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjällä on pääsy moduuliin

Hallinta

Käyttäjä voi hallita moduulia

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Vain katseluoikeus

Käyttäjällä on vain katseluoikeus
dokumentteihin Näytä -toiminnon avulla - ei siis
latausoikeutta

Perusoikeudet

Käyttäjällä on perusoikeudet
dokumenttiarkistoon

Hallinta

Käyttäjällä on täydet hallinnointioikeudet
dokumenttiarkistoon

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjä voi lähettää sähköposteja alustalta

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjä voi lähettää tekstiviestejä alustalta

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjä pääsee sisään Käyttäjät-moduuliin

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjä pääsee Kalenteri-moduuliin

Hallinta

Käyttäjä voi hallinnoida moduulia

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjällä on perusoikeudet suojattuun
alustaan ja hän voi julkaista nettisivuja, uutisia
ja tapahtumia riippuen kohteen
oikeusasetuksista

Hallinta

Käyttäjä voi käyttää kaikkia suojatun alustan
hallinnointitoimintoja

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjä voi julkaista nettisivuja, uutisia ja
tapahtumia riippuen kohteiden
oikeusasetuksista

Hallinta

Käyttäjä voi käyttää kaikkia julkisen alustan
hallintatoimintoja

Ei pääsyä

Moduuli ei ole näkyvillä käyttäjälle

Ryhmähallinnoija

Käyttäjä voi käyttää “Asetukset”-moduulia,
mutta voi nähdä vain ”ryhmät” valinnan
vasemmassa ruudussa. Ryhmähallinnoija voi
lisätä/poistaa käyttäjiä ryhmästä, johon hän
kuuluu (aiheesta lisää alla).
Käyttäjä voi käyttää “Asetukset”-moduulia.

Dokumentit

Sähköposti

Tekstiviestit

Käyttäjät

Kalenteri

Intra hallinta

Julkisen alustan hallinta

Alustan ja käyttäjien hallinta

Hallinta
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Oma profiili

Aktiviteettiraportti

Ei pääsyä

Toiminto ei ole näkyvillä käyttäjälle

Perusoikeudet

Käyttäjä voi muokata henkilökohtaisia
asetuksiaan

Ei pääsyä

Käyttäjä ei voi vastaanottaa aktiviteettiraporttia

Perusoikeudet

Käyttäjä voi vastaanottaa aktiviteettiraportteja

Jos alustallasi on projektinhallintaosio, kolme lisämoduulia on käytössä: projektit,
projektitoimisto ja aikaraportti. Aiheesta on enemmän Project Managementoppaassa.

Käyttäjien lisääminen ja poistaminen käyttäjäryhmistä
Voit päättää mitkä käyttäjät kuuluvat mihinkin ryhmään ryhmän yleisasetusten
“Käyttäjät ryhmässä”-ruudussa. Klikkaa ”Valitse käyttäjät” saadaksesi listan
käyttäjistä ja ryhmistä. Lisää käyttäjä ryhmään aktivoimalla käyttäjän vieressä oleva
valintaruutu ja klikkaa ylempää nuolta ruutujen välissä siirtääksesi käyttäjän
”Valitut”-ruutuun. Lopeta klikkaamalla ”OK”. Poistaaksesi käyttäjän, valitse käyttäjä
oikeasta ruudusta ja klikkaa alempaa nuolta.

Edistyneet ryhmäasetukset
Ryhmähallinnoija
Ryhmähallinnoija voi lisätä/poistaa käyttäjiä ryhmästä, jonka jäsen hän itse on.
Jos haluat, että käyttäjä A ja B voivat kontrolloida käyttäjiä ”Projekti A”-ryhmässä,
sinun tulee:
1. Luoda ryhmä “Projekti A:n ryhmähallinnoijat”
a. Antaa ryhmälle ”Ryhmähallinnoija”-oikeudet (katso kuva alhaalla)
b. Lisätä käyttäjä A ja B tähän ryhmään
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Ryhmähalllinnoija-oikeuksien antaminen ryhmän moduuliluvat osiossa.

2. Avaa “Projekti A”-ryhmän yleisasetukset
a. Navigoi “Oikeudet”-välilehteen
i. Lisää “Projekti A:n ryhmähallinnoijat”-ryhmä käyttäjät ja
ryhmät listaan
ii. Anna tälle ryhmälle “Päivitä”-oikeus

“Päivitä”-oikeuden antaminen” Projekti A”-oikeudet-välilehdessä.

Tarkempi kuvaus ryhmähallinnoijista;
 Ryhmähallinnoija pääsee sisään “Asetukset”-moduuliin, mutta näkee vain
”Käyttäjät” ja “Ryhmät” vasemmassa ruudussa.
 Ryhmäluettelossa ja käyttäjälistassa hän näkee vain ne ryhmät ja käyttäjät,
jotka hänellä on oikeus nähdä.
 “Päivitä”-oikeus tarkoittaa, että ryhmähallinnoija voi lisätä ja poistaa
käyttäjiä ryhmästä.
 “Lue”-oikeus tarkoittaa, että kaikki tämän ryhmän jäsenet ovat saatavilla
”Käyttäjien ja ryhmien valinta”-osiossa ryhmähallinnoijalle.
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Huomaa, että ryhmähallinnoijalla on rajoitetut hallinnointioikeudet.
Ryhmähallinnoija ei voi esimerkiksi luoda tai poistaa ryhmiä tai muuttaa ryhmien
moduulilupia.
Ryhmähallinnoija voi lisätä ja kutsua käyttäjiä. Ryhmähallinnoija voi myös poistaa
käyttäjiä, mutta vain niistä ryhmistä, joihin ryhmähallinnoijalla on päivitysoikeus.

Piilota ryhmiä ryhmiltä
Kuten yllämainitussa esimerkissä, on mahdollista kontrolloida, mitkä käyttäjät ja
ryhmät voivat nähdä tiettyjä käyttäjiä ja ryhmiä Ryhmät/Käyttäjät-ruudussa, esim.
dokumenttiarkiston, alustan hallinnan ja sähköpostin ”Oikeudet”-välilehdessä.

Ryhmähallinnoijan “Oikeudet”-välilehti.

Koska tietyillä ryhmillä on pääsy vain tietyille alustoille, asetukset ovat alussa
sellaiset, että kaikki käyttäjät voivat nähdä kaikki tiedot muista käyttäjistä. Joissain
tapauksissa jotkut käyttäjät tai ryhmät kannattaa kuitenkin piilottaa muilta käyttäjiltä.
Esimerkiksi, jos ulkopuolinen käyttäjä on kutsuttu yrityksen alustalle, voit haluta, että
hän voi nähdä tietyn projektin jäsenten tiedot, mutta ei muiden. Koska asetukset ovat
alussa niin, että kaikki käyttäjät näkevät kaikkien tiedot, sinun tulee vaihtaa jokaisen
ryhmän asetuksia niin, että kaikki tiedot eivät ole näkyvillä.
Olettaen, että yrityksessäsi on käynnissä kaksi projektia, A ja B, ja molemmissa
työskentelee ulkopuolisia käyttäjiä, joiden ei tarvitse nähdä molempien projektien
jäseniä, sinun tulee tehdä seuraavalla tavalla:





Poista “Lue”-oikeudet kaikilta käyttäjiltä “Kaikki käyttäjät”-ryhmästä. Koska
kaikki käyttäjät kuuluvat tähän ryhmään, kaikki käyttäjät voivat nähdä
kaikkien käyttäjien tiedot, jos sillä on oikeudet lukemiseen.
Luo “Projekti A”-ryhmä ja lisää kaikki projektin jäsenet tähän ryhmään.
Poista ”Lue”-oikeudet ”Kaikki käyttäjät”-ryhmältä ”Oikeudet”-välilehdessä.
Lisää ”Projekti A”-ryhmä listaan ja varmista, että heillä on ”Lue”-oikeus.
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Oikeusasetukset ryhmälle “Projekti A”. Näillä asetuksilla Projekti A:n jäsenet näkevät
vain oman ryhmänsä käyttäjät.




Luo ryhmä “Projekti B” ja lisää kaikki projektin jäsenet ryhmään.
“Oikeudet”-välilehdessä, poista “Lue”-oikeudet “Kaikki käyttäjät”ryhmältä. Lisää ”Projekti B”-ryhmä listalle ja varmista, että heillä on ”Lue”oikeudet.

Tuo käyttäjät
Käyttäjiä voidaan tuoda alustalle kahdella tavalla – tiedostona tai toiselta alustalta.

Tuo käyttäjät
Tuodaksesi käyttäjiä tiedostossa, luo ensin Excel-taulukko, jossa jokainen käyttäjä
on omalla rivillään ja käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat tiedot omissa
sarakkeissaan. Esimerkkitiedosto voidaan ladata malliksi.

Tuo käyttäjät – Esimerkkitiedosto
Tuodaksesi käyttäjiä toiselta alustalta, valitse listasta se olusta, jonka käyttäjät
haluat tuoda. Alustat, joissa sinulla on pääsy Käyttäjät-välilehdelle
tai hallinnointioikeudet, näkyvät listassa.
Valitse käyttäjät jotka haluat tuoda. Myös käyttäjät, jotka on jo lisätty nykyiselle
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alustalle, ovat näkyvissä. Niitä ei tuoda uudelleen vaikka ne valittaisiin.

Valitse käyttäjät
Tuotavat käyttäjät näkyvät listassa ja ne voidaan lisätä ryhmään.

Valitse ryhmät, johon käyttäjät kuuluvat, ja suorita tuonti loppuun

Vie käyttäjät
Käytä ”Vie käyttäjät” toimintoa viedäksesi alustan käyttäjät Excel-tiedostoon. Voit
viedä joko kaikki kättäjät tai vain tietyn ryhmän.
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Alusta
Tili
Tiliosio ilmoittaa alustan ylläpitäjän yhteystiedot (oletuksena alustan jälleenmyyjän
tiedot, joita voi myöhemmin muuttaa). Alhaalla on tiedot käytettävissä olevasta
levytilasta, suurimmasta sallitusta käyttäjämäärästä ja tekstiviestisaldosta.

Tilitiedot

Asetukset
Asetukset-osiossa voit:
 vaihtaa alustan nimen
 asettaa aikavyöhykkeen
 asettaa oletuskielen
 tukihenkilön nimen ja yhteystiedot
 lisätä sisäänkirjautumissivulle ”logo tai banneri”
 valita alustan logon, se näytetään selaimen osoitinkentässä (julkisilla sivuilla)
 määrittää oletuskutsuviestin
 Määrittää salasana-asetuksia (katso lisää alla)
 Määrittää kirjautumisvaatimuksia (katso lisää alla)
 Määrittää automaattisen uloskirjauksen asetuksia (katso lisää alla)
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Alustan asetukset

Alustan osoitekenttä logolla
Salasana-asetukset
Alustan hallinnoijat voivat päättää, millaista turvatasoa sovelletaan ko. alustaan. On
mahdollista valita sekä monimutkainen salasana ja voimassaolo ennen uuden
salasanan vaihtamista.
Sisäänkirjautumisen vaatimukset
Alustan käyttäjiä voidaan nyt estää kirjautumissalasanojensa tallentaminen
kirjautumissivulla jos ”Salli salasanan tallennus” on poiskytkettynä.
Sisään kirjautumisloki
Sisään kirjautumisloki ilmoittaa listan kaikista käyttäjistä, jotka ovat kirjautuneet
alustalle. Oletuksena lista on järjestetty niin, että viimeisin kirjautuminen näkyy
ylimpänä.
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Sisäänkirjautumisloki

Uusien työtilojen/alustojen perustaminen
Mallityötiloja/alustoja on mahdollista luoda ja linkittää pääalustaan, jolta uusia
alustoja voidaan luoda näihin malleihin perustuen.
Mallien linkittämisen pääalustaan tekee Webforum, joten ota yhteyttä Webforumiin
tai Webforumin jälleenmyyjään, jos haluat tämän toiminnon käyttöösi.
Uusia alustoja voi luoda käyttäjä, joka kuuluu moduuliluvan ”Alustan luominen”
omaavaan ryhmään.

“Työtilan/Alustan luonti” -moduulilupa
Käyttäjällä, joilla on Työtilan/alustan luomisoikeudet, on valinta “Luo uusi työtila/
alusta” oikeassa yläkulmassa olevan “Alustani” valikossa. Tämä valinta on listan
viimeisenä.

Luo uusi työtila/alusta…
Valintaa klikkaamalla ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voidaan valita mallina
toimiva alusta. Mallialustalle annetaan myös nimi ja osoite. Osoite muodostaa
URL-osoitteen loppuosan, esim. www.webforum.com/”alustan nimi”.

“Luo uusi alusta” -ponnahdusikkuna.
Uusi työtila/alusta ilmestyy Alustani -valikkoon.
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Matkapuhelinkäyttöliittymä
Nyt on mahdollista kirjautua sinulle määriteltyihin työtiloihin mobiili käyttöliittymän kautta. Normaalilla kirjautumissivulla työtilan URL /sisään
kirjautuminen on osoitteena. Mobiili kirjautuminen työtilan URL / m kirjautuminen
on osoitteena. On myös mahdollista kirjautua URL -osoitteesta 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)
Mobiili-käyttöliittymässä on tällä hetkellä kaksi moduulia – dokumentit ja käyttäjät.

Dokumentit
Dokumenttimoduulissa voidaan tarkastella työtilan listoja ja tehdä hakuja.
Listatilassa voit navigoida normaalin kansiorakenteen mukaisesti. Avattaessa
dokumenttiarkistoa mobiililiittymällä, viimeisin avattu kansio näkyy oletuksena.
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Kansioiden dokumentit – Listana
Haun avulla voit etsiä tiedostoja ja kansioiden nimiä.

Dokumentit – Hakuun mitä haet ja Enter
Klikkaamalla kansiota se avautuu. Klikkaamalla dokumenttia, saat yksityiskohtaisia
tietoja siitä, tästä näkymästä on myös mahdollista avata dokumentti. Dokumentin voi
avata, kunhan laiteesi tukee kyseistä tiedostomuotoa.

Copyright  Webforum Europe AB

94

Webforum Teamwork Opas

Dokumentin tiedot
Jos Prizm-näkymätoiminto on kytketty päälle, se on käytettävissä myös
mobiililaitteissa. Klikkaamalla "Näytä dokumentti” dokumentin yksityiskohdat
sivulla avaa näkymätoiminnon

Mobiili – käyttöliittymän näkymä dokumenttitiedoista.
Näkymätoiminnon avulla on mahdollista zoomata ja tulostaa käyttöoikeuksista
riippuen. On myös mahdollista muuttaa vaihtaa.
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Mobiilinäkymätoiminnon ulkoasu
Käyttäjät
Käyttäjät ovat saatavilla mobiiliversiossa. Tämän avulla on helpompaa lähettää
sähköpostia, soittaa tai lähettää tekstiviestejä käyttäjille älypuhelimilla.

Käyttäjät mobiiliversiossa
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Tuki ja Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää alustan toiminnoista ja työkaluista, klikkaa ”Ohjeet”-linkkiä
alustan ylätunnisteessa ja saat alustan operaattorin yhteystiedot.
Suosittelemme myös, että käyt aika ajoin Webforumin kotisivuilla webforum.com,
joilla tiedot päivityksistä ja uusista toiminnoista ovat esillä.
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Liite 1: Webforum lisäohjelman asennus
(Internet Explorer ja Chrome)
Vedä & Pudota- ja Muokkaa -toimintoja varten sinun on asennettava koneellesi
Webforum lisäohjelma. Lisäohjelman on kehittänyt Webforum ja se on turvallinen
käyttää.
Asennusprosessi
1. Aukaise Dokumentit-moduuli auki. Jos tämä on ensimmäinen käyntisi
dokumenttiarkistossa ja käytät Internet Explorer-selainta, sinulta kysytään, haluatko
asentaa Webforum lisäohjelman. Muutoin, katso kohta 2.
2. Oikeassa yläkulmassa näet tekstin “Asenna Webforum-lisäohjelma”. Teksti näkyy
punaisella tekstillä, jos sinulla ei ole lisäohjelman viimeisintä versiota asennettuna.
Klikkaa tekstiä ja asennusprosessi aukeaa.

3. Klikkaa asennusruudun ”Asenna” ja ”Suorita” nappia aina kun sinulta pyydetään
sitä.
4. Sulje selain, kun näytölle avautuu Tervetuloa ohjattuun asennukseen ruutu. (Ellet
sulje selainta, sitä pyydetään myöhemmässä vaiheessa asennusprosessissa).
5. Klikkaa ”Seuraava” ja ”Asenna” Webforum lisäohjelman asennusruudussa.
Muutaman sekunnin päästä asennus on suoritettu.

6. Teksti ilmoittaa, että Webforum lisäohjelma on asennettu. Lisäosaan saattaa tulla
päivityksiä tulevaisuudessa. Jos uusi päivitys on ilmestynyt, teksti ilmoittaa, että
lisäosaa ei ole asennettu ja se tulee asentaa uudelleen.
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Liite 2: Käyttöoikeusasetukset
Dokumentit
KOHDE

TOIMINTO

Roskakori7

-

Kansio

Näe ominaisuudet

T

Muokkaa ominaisuuksia

T

Dokumentti

T ÄYDE T

LUO

LUE

P ÄI V I T Ä

POISTA

L
P
8

Näe oikeudet

T

Muokkaa oikeuksia

T

Lisää alakansio

T

X

Lisää dokumentti

T

X

Leikkaa (ei root)

T

Kopioi (ei root)

T

Liitä

T

Poista (ei root)

T

Näe sisältö

T

L1

Zippaa ja lataa

T

L

Näe ominaisuudet ja sisältö

T

L

Muokkaa ominaisuuksia

T

Muokkaa Online-tilassa

T

P
L
X
Z

P
P
8

2

Näe oikeudet

T

L (oma )

Muokkaa oikeuksia

T

P (oma3)

Korvaa

T

P

Leikkaa

T

P

Kopioi

T

Poista

T

Lukitse/Avaa lukitus

T

Käytä versoinhallintaa

T

Aloita tarkastus/hyväksyntä

T

Osallistu
tarkastukseen/hyväksyntään

T

Päivitä tarkastus/hyväksyntä

T

Näe kommentit

T

L

Lisää kommentteja

T

L

Muokkaa kommentteja

T

L (oma5)

Poista kommentteja

T

L(oma5)

Zippaa ja lataa

T

L

L
Z
P (oma4)
P
L
P(oma)

P(kaikki6)

1

Käyttäjällä täytyy olla myös “Lue”-oikeus dokumenttiin tai kansioon nähdäkseen sen listalla.
Käyttäjä, jolla on “Lue”-oikeus dokumenttiin, voi nähdä itse lisäämiensä dokumenttien
oikeusasetukset (tämä koskee dokumentin viimeisintä versiota, jos versionhallinta on käytössä)
3
Käyttäjä, jolla on “Päivitä”-oikeus, voi päivittää lisäämiensä dokumenttien oikeuksia (tämä koskee
viimeisintä dokumenttia, jos versionhallinta on käytössä)
4
Käyttäjä, jolla on “Päivitä”-oikeus, voi avata itse lukitsemiensa dokumenttien lukituksen
5
Käyttäjät, joilla on “Lue” oikeus, voi muokata/poistaa vain itse lisäämiään dokumentteja
6
Käyttäjät, joilla on “Päivitä”-oikeus dokumenttiin, voi poistaa kaikki kommentit
2
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Keskustelut
TOIMINTO

KESKUSTELUN

T ÄYD E T

LUO

LUE

P ÄI V I T Ä

POISTA

H AL L IN NOI J A
Lisää keskustelu

KH

Lue keskustelua

KH

T

Näe ei käytössä olevat
keskustelut

KH

T

Muokkaa keskustelun
ominaisuuksia

KH

T

Muokkaa keskustelun
oikeuksia

KH

T

Poista keskustelu

KH

T

Lisää viestiketju (*)

KH

T

Lue viestiketjua

KH

T

Muokkaa viestiketjun
ominaisuuksia

KH

T

Poista viestiketju

KH

T

Lisää viesti (vastaa)

KH

T

Lue viestejä

KH

T

Muokkaa viestiä

KH

T

P

Poista viesti

KH

T

P
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