Ropecon 2018
Roadmap
Lokakuu
Vastavalittujen ohjelma- ja työvoimavastaavien kanssa perehdytykset ja lomakkeiden sisältöjen sekä aikataulujen sumplinta

Joulukuu
Go ahead / postpone -päätös

Helmikuu
Työvoimahaun avaaminen

Vanhoja muistiinpanoja
Aketzun muistiinpanot

monta päällekkäistä ohjelmaa per lokaatio https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-541 (workaround: ei näytetä ohjelmakartassa kyseistä salia)
logistiikkatilaukset (tai joku muu systeemi) https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-356
työvoiman t-paitojen osto (+ valinnainen nimikointi x)
työvoimahaun preferenssit eri tehtäviin https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-542
työvuorolistan autogenerointi (ainakin eka arvaus, nicetohave) https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-543
työvoimainfomaileihin lisäosoitteita https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-544
infomailiin vapaa reply-to -kenttä https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-401
erikoisruokavaliot ryhmän mukaan (esim. conitean illallisen erikoisuudet) https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-545
devi-instanssissa erivärinen yläbanneri https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-546
read-only käyttäjät https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-547
tyhmät kysymykset pois rekisteröintilomakkeelta https://jira.tracon.fi/browse/CONDB-548
osan ohjelmaluokista voi piilottaa (?)
ohjelmatarjouslomakkeen näkyminen ilman kirjautumista (/preview)
CONDB-559 - Ohjelmanjärjestäjänä haluan tutustua ohjelmalomakkeeseen kirjautumatta tietääkseni mitä tietoja ohjelmalomakkeella kysytään
TO DO

(semi)julkinen ohjelmaidea -lomake, täytettävissä ilman kompassi-tunnaria
CONDB-560 - Haluan ehdottaa ohjelmaideaa ilman, että minulla on tiedossa sille ohjelmanpitäjää

TO DO

uusi ohjelma menee suoraan hyväksytyksi (pitäisi olla ideoitu)
TO DO

CONDB-561 - Ohjelmanhallinnasta luotu ohjelmanumero menee suoraan hyväksytty-tilaan, kun oikeampi olisi varmaan "ideoitu sisäisesti"
ohjelman aikataulutus voisi näyttää varatut slotit
CONDB-562 - Ohjelmavastaavana haluan aikatauluttaessani nähdä ne slotit, joissa samassa salissa on jo ohjelmaa

TO DO

ohjelman aikataulutus drag&drop palkkikälinä
CONDB-349 - Ohjelmavastaavana haluan sijoittaa ohjelmanumeron ohjelmakarttaan valitsemalla tilan ja ajankohdan ohjelmakartasta
tilat(/salit) tapahtumakohtaiset ja muokattavissa

CONDB-563 - Ohjelmasalit tapahtumakohtaisiksi

esikatselu ei näytä hyväksyttyjä ohjelmia (pelkät julkaistut)
useita toteutuksia samalle ohjelmanumerolle
ennakkoilmoittautumiset kompassissa

TO DO

DONE

CONDB-564 - Ohjelmavastaavana haluan muokata ohjelmasaleja itsepalveluna

CONDB-565 - Useita aikataulutietoja samalle ohjelmanumerolle

DONE

TO DO

CONDB-510 - Kävijänä haluan ilmoittautua ennakkoilmoittautumista vaativaan ohjelmanumeroon

TO DO

API joka näyttää ei-julkaistut ohjelmat (jos oma näyttökäli)
TO DO

CONDB-566 - Ulkoisena kehittäjänä haluan Kompassin APIsta myös sellaiset ohjelmanumerot, jotka eivät ole vielä julkaistuja
ohjelmanjärjestäjien massasähköpostit (export on)
palautteen jättäminen ilman kompassitunnaria

CONDB-69 - Ohjelmavastaavana haluan lähettää sähköpostia ohjelmanjärjestäjille
CONDB-535 - Kirjautumattomana käyttäjänä haluan lähettää ohjelmapalautetta

TO DO

DONE

palautteen antaminen sallittu -täppä per event / ohjelma
CONDB-567 - Ohjelmavastaavana haluan rajoittaa palautteen antamista ohjelmanumeroille
palautteessa numeerisia kenttiä yms. lomakedataa

TO DO

CONDB-568 - Rakenteisempi ohjelmapalaute

TO DO

1-päivä vs. koko viikonlopun ranneke per työntekijä (~ yhteiskuntaluokka)
CONDB-569 - Duunarin/ohjelmanjärjestäjän etujen (ranneketyyppi, ruokaliput ym.) määrittäminen ja luovutus
ruokarahoja 0,1,2 per henkilö

DONE

CONDB-569 - Duunarin/ohjelmanjärjestäjän etujen (ranneketyyppi, ruokaliput ym.) määrittäminen ja luovutus

DONE

vuorosuunnittelussa pitäisi näkyä työvoima + ohjelmanjärjestäjä -statukset, slotit jne.
CONDB-570 - Olis kiva nähdä jos vänkäri lisäksi järjestää ohjelmaa, ja blokata ohjelmanumeron aika työvuorosuunnittelussa

TO DO

organisaatiokohtaiset (kanta)dumpit
CONDB-555 - Ropecon haluaa varmuuskopioida Ropeconin tapahtumiin liittyvät tiedot Kompassista riippumattomaan sijaintiin

TO DO

organisaatio(/tapahtuma?)kohtaiset tietosuojaselosteet
CONDB-556 - Selvitä Ropeconin Kompassi-varmuuskopiointiin liittyvät tietosuojakysymykset

TO DO

(wiki) authentikaatio kompassia vasten (pmwiki ei osaa SAMLia vaan suoran kantayhteyden... tosin PHP...) tosin confluence > pmwiki...

Killerin muistiinpanot
Seuraavat toiminnallisuudet ovat jonkinasteisia showstoppereita tai heikennyksiä nykytilanteeseen Ropeconin siirtymisessä Kompassin käyttäjäksi. Osa
näistä on ehdottomia, osa sellaisia, että niitä voidaan ainakin yhden vuoden ajan sietää manuaalisilla ohituksilla, ja osasta ei tarvitse ihan välttämättä
välittää lainkaan.
Työvoimapaidat tilataan nykyään Conbasen kautta nimikoinnilla. Kompassi ei tällaista tue. Minimissään pitäisi saada Kompassin lippukauppaan
mahdollisuus piilottaa tuotteita sekä antaa tuotetilaukseen lisätietoja (nick ja osasto). Voidaan ohittaa generoimalla sähköposteja ja viitenumeroita
puoliautomaattisesti. Ei ole ehdoton showstopper.

Ohjelmanjärjestäjiä ei voi lisätä ilman toimivaa sähköpostia. Tällaisia tapauksia tulee aina silloin tällöin. Voitaneen kiertää niinkin, että luodaan tällaisille
joku rikki-nimi@ropecon.fi osoite. Ei ole ehdoton showstopper.
Työvoiman hyväksymisprosessi vaatisi todennäköisesti massasiirtomahdollisuuden. Pitää tarkistaa työvoimavastaavilta, onko tämä ehdoton showstopper
vai ei.
CONDB-550 - Työvoimavastaavana haluan hyväksyä useita hakemuksia kerralla

TO DO

Yksi ohjelmanumero per paikka Kompassin omassa ohjelmakartassa. Koska tätä rajoitusta ei ole API:n datassa, ongelma ei ole kovin iso. Ei ole ehdoton
showstopper.
Samaan paikkaan voi laittaa samaan aikaan useita ohjelmanumeroita. Tämä lisää käsityötä tarkistusvaiheessa. Ei ole ehdoton showstopper.
Työvoimaan ilmoittautuessa ei voi sekä sanoa “käy tämäkin” että “mieluiten tänne”. Ikävä heikennys, mutta ei ole ehdoton showstopper.
Vanhojen tietojen siirto pitää ratkoa jotenkin. Ei ole ehdoton showstopper.
Varatyövoimaa ei voi aikatauluttaa suoraan. Ei ole ehdoton showstopper.
Lippu- ja ruokarahakoodaus pitää ratkaista.

On ehdoton showstopper.

Ohjelmanumerolle ei voi laittaa erillisiä tapahtumia. Hankaloittaa esim. larppeja jonkin verran. Voidaan toki kiertää niin, että luodaan monta erillistä
ohjelmanumeroa. Ei liene ehdoton showstopper.
Puuttuu tuki automaattisesti jatkuville ryhmien jäsenyyksille. Ärsyttävää mutta ei pakollista. Ei ole ehdoton showstopper.
Puuttuu tuki myyjäalueelle. Voitaneen kiertää esim. Typeform-kyselyllä. Ei liene ehdoton showstopper (tarkistettava Jounilta).
Puuttuu tuki logistiikkatilauksille. Ei ole ehdoton showstopper.
CONDB-356 - Coniittina haluan tehdä logistiikkatilauksen

TO DO

