
 

 

 

Aikataulu 3.2 
Julkaisutiedot 12/2017 
15.12.2017 

 

www.tocoman.fi 

  

http://www.tocoman.fi/


 

Tocoman Oy 

Lemuntie 7, 00510 HELSINKI          

Puh. 020 7420 200 

www.tocoman.fi 

2 © Copyright Tocoman Oy 2017     

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

Uudet ominaisuudet .................................................................................................... 3 

Yleistä ....................................................................................................................... 3 

Korjatut ongelmat ....................................................................................................... 3 

Tiedossa olevat ongelmat ............................................................................................ 4 

 

  



 

Tocoman Oy 

Lemuntie 7, 00510 HELSINKI          

Puh. 020 7420 200 

www.tocoman.fi 

3 © Copyright Tocoman Oy 2017     

 

Uudet ominaisuudet 

Yleistä 

Olemme toteuttaneet seuraavat uudet ominaisuudet tähän versioon. 

 RATU-tehtävärekisteriin lisätty korvaa-toiminto 

 taulukon soluille saa määriteltyä kommentin. Kommentoidulle solulle näytetään kolmio 

solun oikeassa yläkulmassa ja kommentti näkyy puhekuplana hiiren kursorin ollessa 

kolmion päällä 

 pystyalueiden muokkaamismahdollisuuksia on lisätty 

 projektille voi kirjata kommentin muutoksista ja projektin muutoshetket ja muuttajat 

saadaan haluttaessa tallennettua projektilokiin 

 projektille ja tehtävälle on lisätty luoja- ja muuttaja-tiedot, joiden avulla voi jäljittää 

kuka on laatinut aikataulun tai lisännyt tehtävän, tai muuttanut ko. tietoja. 

 näkyvän ajan määritykseen on lisätty haluttujen periodien piilotus 

 taulukon rivinumerosarakkeeseen tulostuu tähti (*), jos riviä on istunnon aikana 

muutettu 

 taulukon rivinumerosarakkeeseen tulostuu Muistio-merkki, mikäli rivillä on Memo-

kenttään syötetty tietoja 

 sarakkeille voi määritellä kuvauksen Selite-kenttään, jolloin ko. teksti näytetään 

puhekuplassa, kun vie hiiren kursorin sarakeotsikon päälle 

 janoja muokatessa voidaan näyttää apuviivoja 

 tehtävän janatyyli-vaihtoehtoihin on lisätty "Alatehtävien ympärillä" ja "Koko" 

 kalenterialueen aikavälin valintaan on lisätty uusia ominaisuuksia 

 resurssien kuormituksen seuraamiseen lisätty janatyyli, jolla voidaan tarkastella 

kuormitustilannetta värien avulla 

 lisätty Kalenteri-käsite, jonka avulla voi tarkastella kalenterin lomapäiviä 

 

Muutokset olemassa oleviin ominaisuuksiin 

Automaattitallennus on vaihdettu käyttämään uutta teknologiaa. Uudessa versiossa käyttäjältä 

kysytään aina avataanko automaattisesti tallennettu projekti, mikäli Autosave-kansiossa on 

projektitiedostoja. 

Windowsin näyttökohtaisen zoom-asetuksen huomioimista ohjelmassa on parannettu. 

 

Korjatut ongelmat 

Olemme tehneet pieniä virheenkorjauksia. 
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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. 

mailto:tuki@tocoman.com

