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Moi Traconin ohjelmatiimi & Kawaconin Panu,

Tässä tulee nyt molemmille samalla kertaa nopea ohjeistus Turskan uusiin ohjelmaominaisuuksiin, koska ei ole niin
mielenkiintoinen juttu että jaksaisin kirjoittaa tämän kahdesti ;)

Käyn ensin nopeasti läpi uudet ominaisuudet:

Ohjelmavastaavan näkymä, ohjelmaluettelo

https://turska.tracon.fi/events/tracon9/programme/admin
https://turska.tracon.fi/events/kawacon2014/programme/admin

Tässä näkyvät kaikki ohjelmanumerot alkuajan mukaisessa järjestyksessä.

Uuden ohjelmanumeron luominen

Uutta ohjelmanumeroa pääsee luomaan Uusi ohjelma -napista ohjelmaluettelossa, tai näillä suorilla osoitteilla:

https://turska.tracon.fi/events/tracon9/programme/admin/new
https://turska.tracon.fi/events/kawacon2014/programme/admin/new

https://turska.tracon.fi/events/tracon9/programme/admin
https://turska.tracon.fi/events/kawacon2014/programme/admin
https://turska.tracon.fi/events/tracon9/programme/admin/new
https://turska.tracon.fi/events/kawacon2014/programme/admin/new


Tähdellä merkityt kentät tarvitsee tässä vaiheessa täyttää. Opastetekstit puhuttelevat ohjelmanjärjestäjää; älkää välittäkö
niistä.

Ohjelmanumeron muokkaus

Ohjelmanumeroa ohjelmaluettelosta klikkaamalla pääsee kovin samannäköiseen näkymään, jossa näkyy lisäksi
ohjelmanjärjestäjän itsepalvelulomakkeen vastaukset. Kentät ovat tyhjiä, jos ohjelmanjärjestäjä ei ole vielä vastannut.



Tässä on pieni epäintuitiivisuus, jota en ole vielä saanut ratkaistua: näkymä näyttää aina yhden ylimääräisen 
ohjelmanjärjestäjälomakkeen. Jos siis haluat lisätä ohjelmanumerolle kaksi ohjelmanjärjestäjää, kirjoita yhden tiedot,
tallenna, kirjoita toisen tiedot. Ylimääräisten ohjelmanjärjestäjien poisto ei vielä onnistu muuten kuin minulta tarvittaessa
superadminista.

Muokkauslinkin lähettäminen ohjelmanjärjestäjälle

Mikäli yhdellekin ohjelmanjärjestäjälle on määritelty sähköpostiosoite, ohjelmalomakkeen alareunassa näkyy "Lähetä
muokkauslinkki"-nappi. Tästä painamalla ohjelmanjärjestäjälle lähtee linkki lomakkeelle, jolla tämä voi muokata kohtien
"Ohjelmanumeron julkiset tiedot", "Ohjelmanjärjestäjien tiedot" ja "Tapahtumanjärjestäjän tarvitsemat lisätiedot" kenttien
sisältöä itse.



Toisin sanoen tällä toiminnolla voitte tiedustella suoraan ohjelmanjärjestäjältä tekniikka- ja tilatarpeet sekä aikatoiveet
ilman, että tulee sähköpostirumbaa ja wikicopypastea.

Lomake näyttää tältä:



Ohjelmakartan esikatselu

Ohjelman hallinnasta tai suoraan seuraavilla osoitteilla pääsee ohjelmakartan esikatseluun, jossa ohjelmakartta näkyy
sellaisena kuin se tulee näkymään kävijöillekin kunhan se laitetaan julki.

https://turska.tracon.fi/events/tracon9/programme/admin/timetable
https://turska.tracon.fi/events/kawacon2014/programme/admin/timetable

Seuraaviin asioihin tarvitsette tässä vaiheessa minun apuani

Ohjelmaluokkien muuttaminen
Ohjelmatilojen muuttaminen
Ohjelmakarttanäkymien muuttaminen (ts. missä järjestyksessä tilat näkyvät ja miten ne on jaettu erillisiin
laatikoihin - Kawaconilla kaikki mahtuvat yhteen laatikkoon)
Ylimääräisten ohjelmanjärjestäjien poistaminen ohjelmanumerosta
Ohjelmakartan aikarajauksen muuttaminen
Muulloin kuin tasatunnilla alkavien alkamisaikojen lisääminen (esim. Traconin avajaiset la klo 10:30 - tämä tehty)
Ohjelmakartan julkaiseminen (tämä onnistuu ajastetusti, ts. ilmoitatte minulle päivämäärän ja kellonajan ja ajastan
sen julkaistumaan silloin)

Seuraavia asioita ajattelin kehittää seuraavaksi

Jos on kehitysehdotuksia, kertokaa niin lisään ne listan kärkeen.

1. Ohjelmanumeron sijoittaminen esikatselunäkymässä suoraan tyhjään slottiin
2. Ohjelmanumeron muokkausnäkymään hyppääminen suoraan esikatselunäkymästä
3. Järkevämpi käli useamman ohjelmanjärjestäjän hallintaan

Kertokaa ongelmista, virheistä ja epäloogisuuksista heti

Mulla on aika hyvin ilta-aikaa käytössäni tulevalla viikolla ja pääsiäisenä, joten ehdin aika hyvin korjailla tarvittaessa.

Toivottavasti ohjelmahallinta on nyt toiveidenne mukainen. Lähtökohtaisesti jos ohjelmahallinta ei helpota teidän työtänne,
siinä on bugi, joka täytyy korjata ;)

Terv.

https://turska.tracon.fi/events/tracon9/programme/admin/timetable
https://turska.tracon.fi/events/kawacon2014/programme/admin/timetable


-- 
Santtu "Japsu" Pajukanta
Järjestelmäarkkitehti, Tracon 9


