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Uudet ominaisuudet 

Yleistä 

Olemme toteuttaneet seuraavat uudet ominaisuudet tähän versioon. 

• Seuranta / toteumien syöttö 

o Toteuman syöttö ylätehtäville on nyt mahdollista, jolloin alatehtävät saavat 

toteuman aikajärjestyksessä 

o Ylätehtävän tot.kesto-% antaa jatkossa kokonaiskestoon pohjautuvan 

valmiusasteen 

o Toteutuneiden tuntien syöttö tehtävälle suoraan, voi olla nyt yli 100 % 

o Tilanneviivan piirtymistapaa voi nyt muuttaa. Oletuksena ns. pessimistinen, 

kuten ennenkin. 

• Hierarkiatyylin ollessa valittuna, voi muuttaa yksittäisen rivin väriä esim. taulukon 

”käytä omaa tyyliä” -valinnalla 

 

• Paikka-aikakaavion viivatyyliä voi nyt muokata esim. muotoile-välilehdeltä  

• Summatehtävä piirtyy alatehtävistä -toimintoa käytettäessä, voi nyt muuttaa 

janatekstien muodostuminen selkeämmäksi 

 

• Tulosteen esikatselussa Otsikot… -ikkunassa voi lisätä kuvan CTRL + L -

pikanäppäimellä 

 

• Loppu-Alku -riippuvuuden voi luoda CTRL + K pikanäppäimellä 

• Ohjelmaan voi nyt tuoda tietoa Tocoman Laskennasta 

• Tiedostoja voi viedä ja tuoda SQL Procumentiin 

• Ohjelman käyttämän tiedostot kansion voi määritellä itse, jolloin ohjelma osaa etsiä 

PlanMan Projectin käyttäjäkansion 
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• Ajoitustarkkuuden voi määrittää janakaaviossa ja paikka-aikakaaviossa 

”itsemääritys” -toiminnolla 

 

• Saraketta lisättäessä ja vaihtaessa näkee nyt, mitkä sarakkeet löytyvät jo 

taulukosta 

 

 

Muutokset olemassa oleviin ominaisuuksiin 

• Välilehdillä yksittäisiä painikkeita ja niiden asettelua päivitetty  

• Muistilaput ja muistilappu on saman otsikon alla aika-alueen pikavalikossa 

• Tilanneviivaa tallentaessa tilanneviivan nimi tulee oletuksena pystytekstinä 

• Taulukko -rasti oletuksena päällä (toteumaa syötettäessä tot.kesto-% sarakkeeseen, 

myös esim. tunnit ja määrät päivittyvät) 

 

• Projektin alku- ja loppuhetken ylitysilmoitus antaa nyt vaihtoehdoksi ”Älä näytä 

uudestaan” 

 

• Jos riippuvuus on määritetty prosentteina, voi sitä nyt muuttaa myös janakaavion 

puolella 

 

• Automaattisen tallennuksen aikaväli 2 min 

 

• Varmuuskopio säilyy nyt oletuksena 365 päivää 
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Korjatut ongelmat 

• Riippuvuuksien aiheuttamat mahdolliset epävakautta lisäävät silmukat eivät enää 

mahdollisia 

 

• Paikka 3- ja paikka 4-tasoilla olevat paikat eivät voineet olla samalla nimellä 

• Tahti -näkymän vakautta lisätty 

• Monta kriittistä polkua -toiminto korjattu 

• Kestoyksikön vaihtuessa riippuvuudet päivittyvät nyt oikein 

• Ohjelman vakautta lisätty 

• Näiden lisäksi olemme tehneet monia pieniä korjauksia 

 

Tiedossa olevat ongelmat 

Ei tiedossa olevia ongelmia. 


