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Henkilöstömuutokset, parempaa palvelua
LOVe-tiimissämme on tapahtunut muutoksia, joiden toivotaan parantavat palveluamme.
Heli Vänskä ja Hillevi ”Hille” Rautiainen ovat siirtyneet Awanic Oy:lle. Heli vastaa jatkossa
LOVe-asiakkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja oppimisympäristöistä Awanicilla ja
Hille työskentelee KYSin verkkoviestinnän asiantuntijana. Siun sotella on aloittanut tänä
syksynä Antti Pitkäjärvi, joka toimii siellä osaamisen kehittämisen suunnittelijana. Awanicin
asiakaspalvelussa yhteydenottoihin vastaavat myös Heli Haavisto, Valtteri Anttila ja Roope
Anttila.

LOVe-päivät, tule mukaan
Seuraavat LOVe-kehittämispäivät pidetään 25.-26.4.2019 Seinäjoella. Toivomme teidän
laittavan aihe-ehdotuksia osoitteeseen love@awanic.fi.

Muutoslokit, parempaa materiaalihallintaa
Muistuttelemme vielä siitä, että niiden organisaatioiden, jotka käyttävät kursseja omassa
Moodlessa, tulisi tehdä LOVe-sivustolla (www.laakeosaaminen.fi) olevien muutoslokien
korjaukset omaan Moodleen mahdollisimman pian muutoslokin ilmestyttyä. Jatkossa
laitamme näiden organisaatioiden yhteyshenkilöille sähköpostitse tiedon, kun uusi
muutosloki on julkaistu. Muistathan ilmoittaa organisaatiosi yhteyshenkilöiden muutoksista
Awanicille.

Palvelinmalli, parempaa laatua
Jos kurssipäivitysten hallinnointi on hankalaa, on omassa Moodlessa kursseja ylläpitävien
mahdollista siirtyä palvelinmallin käyttöön tai sopia päivitysten tuomisesta
oppimisympäristöön Awanicin kanssa. Palvelinmallin käyttäminen helpottaa kurssien
ylläpitoa, sillä silloin päivitykset ja muutokset tehdään keskitetysti ja materiaali pysyy ajan
tasalla. Tämä parantaa myös kurssien laatua. Olethan tarvittaessa yhteydessä Heliin
(heli.vanska@awanic.fi).
Nykyisten palvelinasiakkaiden Moodle-ympäristöissä tehdään useampia huolto- ja
päivitystöitä tulevien kuukausien aikana. Tästä aiheutuu lyhyitä käyttökatkoja Moodleympäristöihin. Pyrimme ajoittamaan huoltotyöt hiljaisempiin käyttöaikoihin ja pidemmistä
käyttökatkoista ilmoitamme erikseen sivustojen pääkäyttäjille.

Kurssikuulumiset, tilannekatsaus
•

Uudistettu MiniLOP-kurssi on jakelussa.

•

Päivitetyt ruotsinkieliset LOP- ja KIPU-kurssit ovat valmistuneet ja jakelu on aloitettu.
Uuden MiniLOP-kurssin käännöksen odotetaan valmistuvan kevään 2019 aikana.

•

Vanhat kurssiversiot poistetaan palvelinasiakkaiden ympäristöistä tammikuun 2019
aikana, jos muuta ajankohtaa ei ole ilmoitettu Awanicille.

•

IV-kurssin uudistus on kiivaimmillaan ja pyrimme saamaan sen testaukseen vuoden
vaihteessa. Uudistuksen myötä kurssi sisältää röntgenhoitajien IV-täydennysosan ja
myös ensihoito-osion, josta on hyötyä monenlaisissa akuuttitilanteissa.

•

SYTO-kurssin työstäminen on käynnistynyt HUS:ssa.

•

Kurssiuudistusten myötä on tarve pieneen hinnankorotukseen. IV- ja MiniLOP-kurssien
vuosimaksuun tulevista muutoksista lähetämme erillisen tiedotteen kursseja käyttäville
organisaatioille. Myös oppilaitoshinnoittelu uusiutuu samassa yhteydessä.

•

Jotta päivitetyt kurssit toimisivat omassa Moodlessa kursseja käyttävillä
moitteettomasti, tulee käytössä olla vähintään Moodle 3.2.2 ja maksuton H5P-lisäosa
asennettuna.

Marrasterveisin!

