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IMS MUUTOSLOKI: IMS 2018 
 

1. PROSESSIT 
 

Prosessipiirtoeditorin avautuminen kokoruututilaan 
Prosessipiirtoeditori (Blueprint) avautuu kokoruututilaan ilman IMS:n kehyksiä, 

jolloin käyttäjällä on suurempi piirtoalue näkyvissä. 

 

Prosessipiirtoeditori päivitetty (Blueprint versio 2.0.5) 
Prosessipiirtoeditoriin on tehty lukuisia pieniä muutoksia käytettävyyden paran-

tamiseksi. 

 

2. KÄSIKIRJAT 
 

Käsikirjan luokittelutiedot 
Käsikirjan kansilehden toimintovalikosta löytyy uutena toimintona Luokittelutie-

tojen otsikkoasetukset. Kun luokittelutietoja otetaan käyttöön, niin tulevat luo-

kittelutiedot käyttöön automaattisesti jokaiselle luvulle. Kun luokittelutietoja on 

käytössä, niin toimintovalikosta löytyy uutena kohtana Muokkaa käsikirjan luo-

kittelutietoja. Luokittelutiedot määritellään kansilehti ja lukukohtaisesti. 

 

3. DOKUMENTIT 
 

Dokumentin muutoslokin täyttäminen suoratallennuksessa 
Dokumentin suoratallennuksen jälkeen muokkaaja voi käydä täyttämässä muu-

toslokia dokumentin sivulta. 

 

Linkki dokumentin kieliversioon 
Dokumentin toimintovalikosta on jo aikaisemmin löytynyt Sisällön jakaminen. 

Nyt linkki voidaan valita viittamaan tarkasti dokumentin tiettyyn kielikäännök-

seen. 

 

Dokumentin lisätietojen PDF-tuloste 
Dokumentin toimintovalikosta on jo aikaisemmin löytynyt Näytä dokumentin tie-

tosivu. Tietosivulta löytyvät linkit ja luokittelutiedot tulostuvat nyt myös 

PDF-tulosteeseen. 

 

4. MITTARIT 
 

Mittariston arkisto 
Mittarin, alkeistiedon ja niiden tason toimintovalikoista löytyy uutena kohtana 

Arkistoi. Kohteita voi siirtää arkistoon ja niitä voi myös arkistosta palauttaa. Itse 

Arkisto löytyy vasemmasta kehyksestä. Arkistoidut mittarit ja alkeistiedot kui-

tenkin edelleen säilyttävät arvonsa ja toimintansa. Keskeinen muutos arkistoin-

nissa on, että arkistoituja alkeistietoja tai mittareita ei voi muokata eikä niistä 

lähetä toimenpiteitä edellyttäviä viestejä vastuuhenkilöille, jotka voisivat liittyä 

esimerkiksi vanhentuneiden alkeistietojen päivitykseen. 
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5. RISKIT 
 

Riskin linkittäminen 
Riskiosioon kirjattuja riskejä voi linkittää IMS-kohteille, kuten esimerkiksi pro-

sesseille, käsikirjalle, dokumenteille, mittareille jne. 

 
Riskin vaikuttavuuden muutoskuvaaja 
Riskeiltä löytyy uusi muutoskuvaaja, joka näyttää kuinka riskien suuruus on 

muuttunut kahden viimeisen vuoden aikana. Muutoskuvaaja on aina katsotta-

vissa riskikohtaisesti tai useamman riskin näkökulmasta. 

 

Riskin muutosloki 
Riskin lisätoiminnoista löytyy nykyisin Muutosloki. Riskin muokkauksen jälkeen 

muutetut tiedot tallentuvat muutoslokiin. 

 

6. HAKU 
 

Haku luokittelutiedoilla 
Haku-osioon on lisätty uutena tarkennuksena haku Luokittelutiedoilla. Haussa 

voi käyttää ehtoina kaikkia luokittelutietoja mitä järjestelmään on luotu. 

 

7. YLLÄPITO 
 
Käyttäjäryhmän paikallisen pääkäyttäjän toimintoja parannettu 
Käyttäjäryhmän paikallinen pääkäyttäjä voi lisätä ja poistaa käyttäjiä helpom-

min ryhmistään. 

 

8. YLEISTÄ 
 

Käyttöliittymän vasemman kehyksen koon muuttaminen 
Vasemman IMS kehyksen koon muuttamiseen on tehty käyttöliittymään oma 

selkeä paikka. 


