OODI-UUTISET 23.3.2016
Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä
tekstisi osoitteella melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutisia
Versiotyön aikataulu 2016
Aiemmin yliopistojen kanssa sovitun mukaisesti jatkossa Oodista tuotetaan vuodessa kaksi pääversiota
hyväksymistestattavaksi 1.2. ja 1.9.2016 (versiot 4.2 ja 4.4). Tuotantoon asennettavissa nämä ovat siinä
vaiheessa, kun yliopistojen hyväksymistestaus on saatu loppuun hiukan reilua kuukautta myöhemmin.
Näiden pääversioiden lisäksi toukokuun ja marraskuun paikkeilla, OILI- ja Opintopolkumuutosten
aikatauluun sopeutettuna, julkaistaan kevään ja syksyn yhteishakua varten uusi versio sekä OILI-Oodiintegraatiosta että WinOodista, mikäli se on tarpeen (versiot 4.3 ja 4.5). Näihin Oodi-versioihin ei
pääsääntöisesti tule muita kuin ilmoittautumiseen ja uusien opiskelijoiden siirtämiseen liittyviä muutoksia.
WebOodista ei julkaista versiota, elleivät ilmoittautumiseen ja uusien opiskelijoiden siirtämiseen tehdyt
Winoodi- ja integraatiomuutokset saa aikaan muutosvaatimuksia myös WebOodin puolelle.

Versio 4.2 hyväksyttiin 22.3.2016
WebOodin kevään 2016 versio 4.2 on valmistunut ja tuotantoasennukset ovat alkaneet yliopistoissa.
Tuotantoversio 4.2.6 sisältää hopsin käytettävyyden parannuksia sekä lukuisia keskisuuria ja pieniä
bugikorjauksia. Lisäksi WebOodin on toteutettu lakisääteisten muutosten edellyttämät muutokset lukuvuosiilmoittautumiseen.
WinOodin tuotantoversio 4.2.3 sisältää isompana kokonaisuutena lakisääteisiin poissaoloihin liittyvät
muutokset sekä
uudistetun Hae-Opiskelija -hakuikkunan. Siirto-opiskelijoiden osalta toteutus siirtyi vuodella eteenpäin ja
aikatauluun vaikuttaa tämän kevään Virran tietomalliuudistus sekä se, että siirto-opiskelijoiden yhteinen
hakulomake tulee käyttöön keväällä 2017. OKM:n Ohjauksen ala -koodisto on tietokantamuutosten osalta
käyttöönotettavissa. CSC tuottaa päivitysskriptit yliopistoille, kun päätös lopullisesta koodistosta saadaan.

Syksyn version 4.4 suunnittelu ja sisältö
Versioon haluttujen muutospyyntöjen ja -ehdotusten priorisointi yliopistoissa päättyi 23.2.2016. Priorisoinnin
tulosten pohjalta päätetään mitä syksyn versioon toteutetaan.
WebOodin käytettävyysuudistus
Uuden ulkoasun suunnittelu on pitkällä ja toteutus on myös käynnissä. Tavoitteena on saada WebOodin
ulkoasu uudistettua syksyn versioon, mutta työtä on vielä paljon edessä. Yhdessä yliopistojen kanssa on
todettu, ettei keskeneräistä puolivillaista haluta missään nimessä ottaa tuotantokäyttöön.

Raporttien uudistaminen
Syksyn versioon on tarkoituksena saada uudistettua Oodin raporttitoiminnallisuutta siten, että uudessa
raporttivälineessä on mahdollista muodostaa Opasraportteja. Toteutustyö on alkanut jo WS-rajapintojen
uudistustyönä ja jatkuu myöhemmin keväällä frontend-työllä.
Opettajille mahdollisuus kirjata suorituksia WebOodissa
Syksyn versioon tullaan toteuttamaan joko konsortiotyönä tai yliopistojen omana työnä opettajille mahdollisuus
kirjata suoritustietoja WebOodin kautta. On toteutustapa kumpi tahansa, tulee toiminnallisuus kaikkien
yliopistojen käyttöön joka tapauksessa osana versiota.
Opettajien tekemät tallennukset eivät päädy suoraan opintorekisteriin, vaan niiden hyväksyminen vaatii myös
virkailijan käsittelyn opintosuoritusten kirjausten työjonosta.

Oodi-Virta-työ
Virta-ohjelman versio 1.6 sisältäen Virran vaatimat tiedot opiskelijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta on
hyväksytty tuotantoon. Kevään ja kesän 2016 aikana varaudutaan Virran tietomalliuudistuksesta johtuviin
muutoksiin ja syksyn 2016 tiedonsiirtomääritysten tekemistä jatketaan uuden tietomallin mukaisesti. Projektin
sivut Confluencessa: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=33522908

Oodi-konsortion OILI-integraatio Oodiin (OKO)
Oodi-konsortion OILI-Oodi-integraatiota laajennettiin syksyllä 2015 siten, että uuden perustutkinto-opintooikeuden saaneiden ilmoittautumis- ja opinto-oikeustietojen siirtämisen lisäksi mahdollistettiin myös jatkavien
perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumistietojen siirto Oodiin. CSC:n OILI-ilmoittautumispalvelua kehitetään
myös keväällä 2016. OILI-Oodi-integraatioon ja WinOodiin rakennetaan keväällä vastaavia toiminnallisuuksia,
jotta OILI:n uusia ominaisuuksia päästään hyödyntämään yliopistoissa heti kun ne tulevat OILI:ssa käyttöön.
OILI-Oodi -integraation uusien ominaisuuksien - isoimpana kokonaisuutena uudet ja jatkavat tohtoriopiskelijat toteuttamista jatketaan kevään 2016 toisessa WinOodi versiossa, joka tulee yliopistoille
hyväksymistestaukseen huhtikuussa 2016. OILI-Oodi -integraation kevään aikataulu löytyy Confluencesta
sivulta: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=56431404
Konsortion OILI-Oodi-integraatiokehityksen PO:na toimii Eila Partanen ja toimittajina Acenet Oy ja Gofore Oy.
Projektin sivustot Confluencessa: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=42175300

OodiWS
OodiWS-rajapintoja kehitetään myös vuonna 2016. Vuoden alussa valmistellaan muutokset, joilla
mahdollistetaan REST-rajapinnan teko SOAP-rajapinnan rinnalle. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta nykyisen
SOAP-rajapinnan toimintaan, mutta sillä mahdollistetaan opasraporttien teko REST-rajapinnan päälle.
Rajapintatyössä suuntaus on kohti REST-rajapintoja.
Rajapintatyössä uusien rajapintakutsujen osalta keskitytään keväällä 2016 Opasraporttiuudistuksen
tarvitsemien rajapintojen toteuttamiseen.
Lisätietoja: Olli Salo, olli(at)oodi.fi

Oodi-konsortion työvaliokunnan ja johtoryhmän kuulumisia
Oodi-konsortion työvaliokunta käsitteli kokouksissaan helmi- ja maaliskuussa mm. vuoden 2015
toimintakertomusta, toteutuneiden kulujen raporttia sekä esitystä vuoden 2015 ylijäämän kohdentamisesta
vuoden 2016 projekteille.

Lisäksi työvaliokunta päätti esityksestä johtoryhmälle koskien vuoden 2016 työlistan ja budjetin muutoksia.
Myös esitys vuoden 2017 työlistasta ja budjetista viedään johtoryhmän käsittelyyn. Johtoryhmä kokoontuu
8.4.2016.

Weboodin tietoturva-auditointi saatu päätökseen
Weboodille vuosina 2013-2015 tehdyillä tietoturvapäivityksillä on määrätietoisesti ylläpidetty ja kehitetty
Weboodin tietoturvaa. Kevään 2016 alussa toteutettiin Weboodin tietoturva-auditointi, jonka tavoitteena on
tukea WebOodin tietoturvatyötä. Kevään 2016 auditoinnissa ei löytynyt kriittisiä haavoittuvuuksia. Weboodin
tietoturvaa parannetaan kuitenkin edelleen sekä auditoinnin pohjalta että osana IT-järjestelmien yleistä
kehittämistä, alati muuttuvia tietoturvavaatimuksia silmällä pitäen.

Oodi-toimittajien kilpailutus
CSC on kilpailuttanut vuoden 2015 lopulla syntyneen CSC:n puitesopimuksen pohjalta WebOodin, Oodin WSrajapintatyön sekä ILPA-ylläpidon ja jatkokehittämisen toimittajan. WebOodin ja ILPA:n toimittajana jatkaa
Gofore Oy. Oodin WS-rajapintatyö siirtyy Siililtä Goforelle kevään 2016 aikana.
Goforen Oodi-tiimiin kuuluu Lauri Renkon ja Arttu Hännisen lisäksi maaliskuun alusta Joonas Lehtonen.
WinOodin toimittajana jatkaa suorahankinnan pohjalta Acenet Oy.

Tapahtumat
Vuoden 2016 OIG-päivät ovat 17.-19.5. ja 23.-24.11.
Kevään OIG:n ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa. Lisätietoja saat oman yliopistosi Oodi-projektivastaavalta.
Oodin tekninen iltapäivä pidetään jälleen Korkeakoulujen IT-päivien yhteydessä, maanantaina 7.11.2016.

Muita uutisia
EXAM-Oodi-integraation yhteistyö
EXAM-Oodi –integraation pienryhmä on aloittanut työnsä kevään aikana. Myös yliopistojen EXAMtestiasennukset ovat edistyneet, joten myös integraatioon liittyvät tarpeet ovat tarkentumassa, jonka jälkeen
tähän liittyvää toteutusta päästään toden teolla työstämään. Kaikkien yhteisessä käytössä on HY:n aiemmin
tekemä toteutus, jota nyt jatkokehitetään.

______________________________________________________________________________________
Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.
Oodi-uutiset lähetetään muutaman viikon välein kaikille Oodi-asiantuntijoille ja se ilmestyy myös CSC:n Oodisivuilla osoitteessa https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/OODI tai
www.oodi.fi

