
 

Lisää tai muokkaa moduulia 
Jos meidän tuottamista sisältömoduuleista ei löydy tarpeitasi tyydyttävä ratkaisua, voit tuottaa 
moduuleita myös itse. Moduulin hallinta tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin perustetaan 
moduulin perustiedot ja sen jälkeen moduulin jaksot. Jaksot ryhmitellään teknisen toiminnan 
perusteella otsikkojen opiskelu, tehtävät ja loppukoe alle.  
 

Tekijänoikeudet - © 
Itse tuottamasi moduulit on eristetty muista organisaatioista, eli niitä on mahdollista käyttää vain 
omassa Prodiags 5 LMS ryhmässä. 
Huomioi kuitenkin että sisällön tekijänoikeudelliset vastuut ovat moduulin tekijällä. Jos käytän 
muiden kuin itsesi omistamia tekijänoikeudellisa elementtejä tai osia niistä, niin huomioi että 
digitaalisessa jakelussa esim. kuvapankkien tms. lähteiden käyttöehdot voivat hyvinkin 
merkittävästi poiketa painetun median yhteydessä käytetyistä ehdoista. 
 
Tutustu huolellisesti lähteidesi käyttöehtoihin! 
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Uuden moduulin perustaminen 

 
Ennen kuin voi lisätä jaksojen käynnistimiä, sinun tulee tallentaa vähintään moduulin pakolliset 
tiedot. 

1. Moduulin nimi. 
○ Sujuvan käytön kannalta nimellä kannattaa kuvata sisältö selkeästi. 

2. Moduulin ID. 
○ Opettaja voi halutessaan lajitella esim. “Lisää tai muokkaa moduulin osallistujia” 

näkymässä. Tärkeintä on että samalla ID:llä ei ole kahta moduulia.  
3. Aihealue. 

○ Aihealue vaikuttaa mm. ryhmittelyyn moduulien päänäkymässä ja ylläpidon 
toimnnoissa. 

4. Kieli. 
○ Käyttöliittymän kieli ja moduulin kieli ovat toisistaan riippumattomia. Moduulin kieli 

vaikuttaa mm. loppukokeen todistuksen kieleen.  
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Julkisuus 

 
 
Kun moduuli on piilotettuna (Hidden) se ei näy opiskelijoilla, mutta ei myöskää osallistujan 
hallinta näkymässä opettajalle. 
Näin varmistat että keskeneräinen moduuli ei päädy vahingossa tuotantokäyttöön. 
Muilla valinnoilla moduulia voi käyttää normaalisti, mutta voit kuvata ikonin värin avulla 
opettajille sen tuotannollista tilaa. Opiskelija ei näe näitä ikoneita. 

Moduulin kuvaus 

 
Moduulin kuvaus voi sisältää muotoiltua tekstiä ja kuvia. Kuvat voi lisätä linkkinä ulkopuoliselta 
www-palvelimelta tai File Manager Service -toiminnosta. Kuvan max. leveys on 500 px ja 
sopivat formaatit JPG, GIF tai PNG. 
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Ohjeet ja huomautukset opettajalle 

 
Opettajia voit ohjeistaa kahdella eri tekstikentällä. Molemmat näkyvät opettajille moduulin 
Esikatselu -näkymässä. 
Jos huomautuskenttää korostetaan lisäksi “Lisää tai muokkaa moduulin osallistujia” näkymässä 
punaisella kolmio ikonilla. 
Ohjekenttä soveltuu esimerkiksi käyttö- ja soveltamisvinkkien jakamiseen. 
Huomautus taas kriittisistä asioista informoimiseen, esim. kun moduulin sisältö on virheellistä tai 
se on tarkoitus poistaa tuotannosta lähiaikoina. Että sen erityinen huomioarvo säilyy 
ominaisuutta kannattaa hyödyntää maltillisesti. 

Moduulin kuvaus todistuksessa 

 
Jos moduulissa käytetään jaksotyyppiä loppukoe, niin kokeen läpäistyään käyttäjällä on 
mahdollisuus tulostaa (PDF) yhteenveto moduulin suoritusmerkinnöistä. 
Dokumentttiin on varattu tila moduulin kuvaus tekstille. Käyttötarkoitukseltaan se vastaa 
moduulin kuvausta päänäkymässä, mutta tulosteessa ei ole mahdollista käyttää kuvia, eikä 
tekstin muotoilua. Myös tilaa on rajoitetummin käytettävissä.  
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Lisenssin pituus 

 
Lisenssin pituudella tarkoitetaan lisenssiyksikköjen käytön laskennassa tarkoitettua aikaa. Eli 
kuinka pitkää moduuli voi maksimissaan olla käytössä yhdellä lisenssiyksiköllä. 
Jos kenttä jätetään tyhjäksi määräytyy pituus ryhmän oletusarvojen mukaisesti. Ryhmätason 
oletusarvo on 365 päivää. 
 

Jaksojen lisääminen 

 
Jaksojen lisääminen on mahdollista kun perustiedot on tallennettu. 
Jaksojen lisääminen käsitellään erillisissä ohjeissa sisältötyypeittäin. 
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