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Tuotepäivitys 24.4.2020
1. Lomalaskurin historiaan parannuksia
●

Vara ujen eli tulevaisuuteen merki yjen lomapäivien näkymistä lomalaskurissa on
muute u. Varatut lomapäivät kohdistetaan vanhimmalle lomavuodelle, missä on jäljellä
pitämä ömiä lomapäiviä. Kohdistus onnistuu kuluvalle ja edelliselle lomavuodelle. Jos tätä
vanhemmilla lomavuosilla on jäljellä pitämä ömiä lomapäiviä, niihin kohdistaminen ei
onnistu. Tässä lanteessa vanhemmat lomat voidaan manuaalises siirtää uudemman
vuoden kertymiin.

●

Lomalaskuri-välilehdelle on lisä y uusi popup-näkymä, missä voidaan tarkastella
lomavuosikohtaises pide yjä sekä vara uja lomajaksoja. Listausnäkymä avautuu
klikkaamalla käy äjärivin oikeasta reunasta suurennuslasi-ikonia.

●

Listauksessa näkyvät kerralla kaikki lomavuodet riippuma a siitä, minkä lomavuoden edot
olivat vali una edellisessä näkymässä. Lomavuosikohtaiset eri elylistaukset saa ava ua ja
sulje ua klikkaamalla nuoli-painikkeita oikeasta reunasta.
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●

Laajennetussa on eritelty jo käyte yjen lomapäivien jaksot sekä tulevien vara ujen lomien
jaksot. Jos jonkin lomavuoden kertyneitä lomapäiviä ei ole vielä käyte y tai vara u,
lomavuoden alla on merkintä Ei tapahtumia.
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2. Tuotteet sivun tallenna-painike poistettu
●

Tuo eet sivulla ei ole enää erillistä Tallenna-painike a, mitä pi aiemmin klikata tehtyjen
valintojen jälkeen. Nyt valinnat tallentuvat automaa ses valinnan jälkeen.

●

Tuo eet-sivu avautuu klikkaamalla sinisestä yläpalkista ostoskärry-ikonia.

3. Työaikapankki-näkymä dashboardille
●

Dashboardille on lisä y uusi widget Työaikapankki. Tässä widge ssä näytetään kaikkien
peruste ujen työaikapankkien reaaliaikainen tun kertymä. Lisäksi näytetään myös
lomarahavapaan päiväkertymä, jos kyseinen toiminto on käytössä.
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4. Perehdytystoiminnon uudistus
●

●
●

Movenium Perehdytys on uudistunut. Voit nyt korjata perehdyte ävän käy äjän etoja jo
käy äjän perehdyte äväksi lisätessä. Palvelu myös ilmoi aa käy äjän kohdalla
varoitusikonilla, jos käy äjän edoista puu uu jokin pakolliseksi määritelty eto.
Jatkokehityksessä tuomme myös käy äjän luonnin osaksi perehdytystä.
Kor rekisterin voi o aa käy öön maksullisena lisäominaisuutena.

© Visma Software Oy
5

5. Korttirekisterin julkaisu
●

●
●
●
●

Moveniumin kor - ja pätevyysrekisteri on julkaistu. Toiminto on lisämaksullinen ominaisuus,
jossa käy äjän etoihin voidaan lisätä kor - tai pätevyys etoja perehdytyksen yhteydessä
tai muulloin.
Jokaisen pätevyyden taakse määritellään myös vanhenemispäivä ja korteille voidaan joko
o aa valokuva tai lii ää aiemmin ote u kuva kyseisestä pätevyydestä/kor sta.
Jos Kor rekisteri on käytössä, kunkin käy äjän kompetenssit löytyvät jokaisesta
käy äjäproﬁilista kohdasta “Kompetenssit”
Käy äjät voivat myös itse lisätä itselleen pätevyys etoja
Kor rekisteri hakee myös Vastuu Groupin (ent. Tilaajavastuu) rajapinnasta Taitorekisteriin
syöte yjä kor etoja
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