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Synergiaryhmän työpaja 22.4.2020

Ohjeita Zoomin käyttöön

Synergiaryhmän työpaja järjestettiin aiemmin ilmoitetusta poiketen
yksipäiväisenä.

Kokoukseen liitytään kokoushuoneen linkin kautta.
Linkki löytyy kalenterikutsusta ja kokouksen
asialistasivulta.
Ensimmäisellä kerralla Zoom-linkkiä avatessa Zoom
pyytää lataamaan launcher-lisäosan. Lisäosan
lataamisen ei pitäisi viedä kovin pitkään ja sen voi
tehdä myös etukäteen. Tämän jälkeen Zoomhuoneen pitäisi avautua itsestään.
Jos lisäosan lataaminen ei onnistu, Zoomiin voi
liittyä suoraan selaimesta.
Jotta saat äänen kuulumaan, muista valita
kirjauduttuasi sisään: "Join Audio Conference by
Computer". Jos käytät headset-kuulokkeita,
suosittelemme, että kytket ne tietokoneeseesi ennen
kuin klikkaat Zoom-linkkiä.
Jos et kuule tilaisuuden ääniä, paina vasemman
alareunan palkista mikrofonikuvakkeen vierestä ^ nappia ja aukeavasta valikosta "Test Speaker &
Microphone". Samasta painikkeesta voit esim. valita
äänilähteen ja mikrofonin sekä muita asetuksia.
Kaikki keskeiset toiminnallisuudet kuten
osallistujalista, chat ja ruudun jako ovat zoomikkunan alaosassa
Lisäksi jokainen voi säätää omia asetuksiaan

Linkki tallenteeseen aamupäivän esityksistä OmaData ja xAPI
OmaData, toiminnanjohtaja Teemu Ropponen, MyData Global
(esitys alkaa tallenteen alusta)
Mikä on xAPI ja miten se hyödyntää eri osapuolia,
kehitysjohtaja Kalle Huhtala, Edita (esitys alkaa noin kohdasta
00:28)

Lisätietoja
Tapio Ekholm, tapio.ekholm(at)metropolia.fi
Päivi Lignell, paivi.lignell(at)tuni.fi
Kati Toikkanen, kati.toikkanen(at)tuni.fi
CSC:n OPI-tiimi, opi(at)csc.fi

Työapajan aikataulu
Työpaja alkaa klo 10.00 ja päättyy n. 15.30.
Suosittelemme liittymistä kokoukseen n. 10 minuuttia ennen kokouksen
alkua teknisten yhteyksien toimivuuden tarkistamiseksi.

Lisää ohjeita: Ohjeita Zoomin käyttöön

Synergiaryhmän työpajan ohjelma
Työpajapäivä 22.4.2020
9.50-10.00

Teknisten yhteyksien toimivuuden tarkistaminen ennen kokouksen alkua

10.00

Työpajan avaaminen
Tapio Ekholm, Synergiaryhmän puheenjohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tampereen korkeakouluyhteisö - miten me toimimme yhdessä
Opetuksen vararehtori Marja Sutela, Tampereen yliopisto

10.30-10.45

Tauko 15 min

10.45-12.00

Katsauksia ajankohtaisista teemoista
OmaData
Teemu Ropponen, MyData Global
"Mikä on xAPI ja miten se hyödyntää eri osapuolia"
kehitysjohtaja Kalle Huhtala, Edita

12.00-13.00

Lounastauko 60 min

13.00

Prosessi- ja palvelukehityksen välineitä ja työtapoja
Alustus aiheeseen:
TUNI-case
Järjestelmäpäällikkö Päivi Lignell, Kehityspalvelut, Tampereen yliopisto
Yhteinen keskustelu alustuksen pohjalta Flinga-alustaa hyödyntäen.

14.00-14.15

Virtuaalinen kahvitauko 15 min

14.15

Koulutuksen tietojärjestelmien muutosprosessi
Alustus aiheeseen: Asiantuntija Jaana Kunnari, Koulutuksen tietojärjestelmät, TAU
Yhteinen keskustelu alustuksen pohjalta Flinga-alustaa hyödyntäen.

15.15-15.30

Yhteenveto ja päivän päätös

