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PROSESSIT  PROCESSES 
   
Prosessipiirtoeditorin päivitys 
(Blueprint versio 2.2.3) 
Prosessipiirtoeditorin keskeisin uusi toiminnallisuus on 

Teemat. Teemojen avulla saadaan yhtenäistettyä 

prosessien ulkonäkö jo tekovaiheessa sekä 

helpotetaan muutosten tekoa takautuvasti. Teema voi 

antaa prosessikaavion kaikille objekteille samat 

ulkonäölliset määritykset, mutta ulkonäkövalinnat voi 

tehdä myös objektikohtaisesti. ArchiMate 2.0 on 

päivitetty versioon 3.0. Uuteen piirtoeditoriversioon 

on tehty myös lukuisia pieniä parannuksia. 

 Process drawing editor update 
(Blueprint version 2.2.3) 
The most important new functionality to the process 

drawing editor is Themes. Themes make it possible to 

unify the look at the creation stage and ease making 

changes later. The theme can provide same look for all 

flowchart objects or looks can be defined object-spe-

cific. ArchiMate 2.0 in updated to 3.0 version. There is 

also a large amount of minor improvements to the new 

editor. 

   

DOKUMENTIT  DOCUMENTS 
   

Oletusdokumenttipohja 
Oletusdokumenttipohja on mahdollista valita käyttöön 

ylläpidon järjestelmän asetuksista. Dokumentti-pohjan 

tietojen järjestystä on muutettu yhteneväiseksi muissa 

osioissa olevien tietojen kanssa. 

 Default Document Template 
It is possible to choose the default document template 

from the system settings. The order of the document 

template information has been unified with the infor-

mation in other sections. 

   

Dokumentin lisääminen 
Dokumenttipohjan valintaa on selkiytetty dokumentin 

lisäämisen yhteydessä. Dokumenttipohja on valittava 

aina ensimmäisenä, ellei oletusdokumenttipohja ole 

käytössä. Jos dokumenttipohjia on käytössä vain yksi, 

niin kyseistä pohjaa ei tarvitse enää erikseen valita, 

vaan se on automaattisesti valittuna. Dokumentin tal-

lennusnäkymän tietojen järjestystä on muutettu yhte-

neväiseksi muissa osioissa olevien tietojen kanssa. 

 Adding a document 
Document selection has been clarified when adding a 

document. The document template must always be se-

lected first unless the default document template is en-

abled. If there is only one document template, then you 

do not need to select that separately, it is automatically 

selected. The order of the information in the document 

view has been changed to match the information in 

other sections. 
   

RAPORTIT  REPORTS 
   

Raportin tulostukseen valinta tehtävistä 
PDF tulostuksessa käyttäjä voi valita tulostetaanko 

myös raporttiin liittyvät tehtävät 

 Selection of tasks for printing report 
When using PDF print, user can choose if you want to 

Print tasks related to the report 

   

RISKIT  RISKS 
   

Omien riskien lukumäärät 
Omat riskit on jaettu kolmeen kategoriaan ja jokaisen 

kategorian kohdalla näytetään nykyisin riskien luku-

määrä. 

 Number of own risks 
Your own risks are divided into three categories, and 

the amount of risks are displayed in each category. 

   

Riskin vaikuttavuuden muutoskuvaajan aikajanan 
muuttaminen 
Riskin vaikuttavuuden muutoskuvaajan esitettävää ai-

kajanaa voi käyttäjä itse muuttaa, valitsemalla itse aloi-

tus- ja lopetuspäivämäärän. 

 Changing the timeline for the consequence change 
graphs 
The timeline of the consequence change graphs can be 

changed by the user by selecting the start and end 

dates themselves. 
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Riskien listausnäkymä 
Ylläpidon riskiasetuksiin on lisätty uutena toimintona 

Listausnäkymä, jossa voidaan tehdä muutoksia riskien 

listausnäkymään. Listausnäkymään pystyy asettamaan 

näkymiin lisää olemassa olevia tietoja kuten esimer-

kiksi riskin vastuuhenkilön. Riskien listausnäkymän sa-

rakkeiden järjestystä on mahdollista muuttaa. 

 Risk listing view 
The listing view has been added as a new function to 

the maintenance risk settings, where you can make 

changes to the listing of risks. In the listing view it is 

possible to add existing data to views, such as the risk´s 

responsible user. It is possible to change the order of 

columns in the risk listing. 
   

Riskin katselmointivaroitus 
Järjestelmän asetuksista voi määrittää kuinka monta 

päivää ennen varoitetaan lähestyvästä katselmoin-

nista. 

 Risk revision warning 
In the system settings it is possible to determine how 

many days before an upcoming revision is warned. 

   

TEHTÄVÄT  TASKS 
   

Tehtävän tietojen näkyminen 
Yksittäisen tehtävän keskeiset tiedot on siirretty näky-

viin tehtävän päänäkymään. Aikaisemmin tiedot olivat 

löydettävissä Näytä tiedot alta. Tehtävän tiedoissa nä-

kyy myös nykyisin tehtävän tekijä. 

 Show task information 
The key information for an individual task has been 

moved to the main view of the task. Previously, the 

data was found in Show details. The assignee is also 

displayed in the task information. 

   

Tehtävän lisääminen 
Tehtävän lisäämisen yhteydessä voidaan tehtävälle 

määrittää suoraan yksi tekijä sekä useampi osallinen. 

Tehtävän tallennusnäkymän tietojen järjestystä on 

muutettu yhteneväiseksi muissa osioissa olevien tieto-

jen kanssa. 

 Adding a task 
When adding a task, one assignee and several partici-

pants can be assigned directly to the task. The order of 

information in the task recording view has been unified 

with the information in other sections. 

   

YLEISTÄ  GENERAL 
   

Alitasojen nimeäminen kopioinnin yhteydessä 
Dokumentti-, mittari- tai alkeistietotason kopioinnin 

yhteydessä vain kopioidun tason nimen alkuun lisätään 

”kopio_”. Mahdolliset hierarkkiset alitasot kopioituvat 

edelleen kopioinnin yhteydessä, mutta alitasojen ni-

men alkuun ei enää lisätä ”kopio_”. 

 Naming of sublevels during copying 
When copying a document, indicator or data source 

level, only the "copy_" is added to the beginning of the 

copied level name. Possible hierarchical sublevels will 

be still copied, but "copy_" will no longer be added to 

the beginning of the sublevels. 

 


