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Uudet ominaisuudet 

Yleistä 

Olemme toteuttaneet seuraavat uudet ominaisuudet tähän versioon. 

- Janat sovitettuna: Ominaisuudella on mahdollista luoda uudenlaisia janakaavioita. Janat 

sovitettuna ominaisuus löytyy janakaavion aika-alueen valikosta. 

 

- Tahti -näkymä: Luotu uusi näkymä ”Tahti”, jolla on mahdollista luoda janakaavion ja 

paikka-aikakaavion ohelle uudenlainen aikataulu, jolla voidaan luoda mm. 

tahtiaikatauluja. Näkymä tulee 3.3 -versioilla luotuihin projekteihin. 

 

- Käyttäjätasot: Käyttäjätasoja voidaan nyt vaihtaa oman käyttötarpeen ja -taidon 

mukaan. Käyttäjätasojen ominaisuuksia voidaan hallita myös jälkikäteen, asennuksessa 

löytyvät käyttäjätasot on jaettu seuraavanlaisesti: 

Pro:   Kaikki ominaisuudet käytettävissä. 

Perus: Lähes kaikki ominaisuudet. Vähemmälle käytölle jääviä painikkeita poistettu 

ulkoasun siistimiseksi ja käytön selkeyttämiseksi. 

Kevyt: Rajatut ominaisuudet. Vain janakaavion ja paikka-aikakaavion luomiseen 

tarvittavat toiminnot jätetty. 

Käyttäjätasoja voidaan vaihtaa ensimmäisellä käynnistyskerralla, näytön vasemmasta 

alanurkasta ja työpöytä -välilehdeltä. 

 

- Varmuuskopiointi: Ohjelma tallentaa erikseen tallennuksen yhteydessä myös 

varmuuskopion, jolloin ongelmatapauksissa voi palata edelliseen tallennettuun 

tilanteeseen. Oletuksena ohjelma tallentaa jokaisen tallennuksen omakseen ja säilyttää 

niitä 30 päivää. Tätä asetusta voidaan muokata ominaisuudet-paneelin 

sovellusasetuksissa. 

 

- Tehtävän monistaminen: Toiminnolla voidaan monistaa tehtävää halutun kertamäärän 

valitulla toistojaksotuksella, esim. päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. 

 

- Paikkajako: Paikka-aikakaaviossa on nyt mahdollista viedä paikkajako oikeaan tai 

vasempaan laitaan tilan säästämiseksi. 
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Muutokset olemassa oleviin ominaisuuksiin 

- Muokkaa / Toteuma: Toteumaa voidaan nyt syöttää yhteen valmius-% 

kenttään, jolloin muutkin valitut tiedot kirjautuvat samalla prosentilla 

valmiiksi 

 

- Janojen hierarkiatyyliä on muutettu ja ne tulevat 3.3 -versiolla luotuihin projekteihin 

 

- Tavoitejanojen tyyliä on muutettu 

 

- Tilanneviivat: Tilanneviivan tekstin voi laittaa nyt myös pystysuuntaan ominaisuudet-

paneelissa 

 

- Tulosteen otsikot: Aiemman tekstipainikkeen tilalle on lisätty painike 

 

- Lisäksi olemme tehneet muita pienempiä muutoksia ja lisäominaisuuksia käytön 

helpottamiseksi 

 

   

Korjatut ongelmat 

- PDF-tulostus toimii nyt normaalisti 

 

- Resurssinäkymä ja sen muokkauksen toimintavarmuus parannettu 

 

- Jokainen aikataulu on oma istuntonsa, jolla parannetaan ohjelman toimintavarmuutta 

 

- Lisäksi olemme tehneet muita pieniä virheenkorjauksia. 

 

Tiedossa olevat ongelmat 

Novapoint- ja Tekla Infra –tuonti vaatii 64-bit Excelin. Mikäli käytät ko. ominaisuutta ja 32-bit 

Exceliä, ota yhteyttä tukeemme tuki@tocoman.com. 
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