ALMAn koulutukset syksyllä 2020
ALMA-järjestelmän käyttöä voi tehostaa koulutuksilla ja saada siitä siten
enemmän irti erityyppisissä käyttötarpeissa. Etäkoulutuksissamme saat
helposti ja nopeasti tietoja ja taitoja, joiden avulla ALMAn käyttö on
tehokasta heti alusta alkaen ja pystyt hyödyntämään täysin sen tarjoamat
mahdollisuudet.

ALMA Client
ke 9.9.2020 klo 12.00-16.00, etäkoulutus
Kouluttaja: Risto Korpi
Tässä peruskoulutuksessa esitellään ja läpikäydään ALMAn Clientin yleisiä toimintoja sovellusalueesta
riippumatta. Tavoitteena on, että osallistuja saa hyvän yleiskuvan Clientin yleisistä toiminnoista ja
voi käyttää ohjelmaa sujuvasti työssään.
Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat:
Client-Käyttöliittymä
 Valikot, Asetukset, Salasanan hallinta, Ikkunat
Peruspuut – Hierarkia, Projekti, Dokumentti,
Mappi, Tuotelaji
Objekti
Attribuutit
Linkitys
Lisäys, kopiointi, muokkaus, poisto
Drag and drop
Perusnäkymä – linkkivälilehdet
Linkeillä siirtyminen
Kytkentäeditori
Taulukkomuokkausikkuna
Import-toiminto
Pikahaut ja niiden käyttö

ALMA Mobiilikäyttöliittymä
ke 7.10.2020 klo 12.00 – 16.00, etäkoulutus
Kouluttaja: Kimmo Hollanti
Koulutuksessa tutustutaan mobiilikäyttöliittymän hyödyntämiseen dokumentaationhallinnassa,
suunnittelussa ja kunnossapidossa. Opit muun muassa:
Perustoiminnot
 Etusivu, Haku Navigointi
Dokumenttienhallinta
 Dokumenttiliittymät, Dokumenttien haut, Päiväkirjamerkinnät Työluvat
Töiden hallinta
• Vikailmoitus, tehtävät kunnossapidossa, projekteissa tai suunnittelussa
• Kunnossapitoliittymät

Vitec ALMAn koulutukset syksyllä 2020. Tutustu myös www.alma.fi

Varasto- ja materiaalitoiminnot
 Otot, saapumiset, inventoinnit.
 Viiva- ja QR-koodien hyödyntäminen
 Materiaaliliittymät
Työajan hallinta
 Tuntien syöttö sekä tuntien hyväksyntä
Koulutuksen jälkeen tiedät muun muassa:
 Miten haet dokumentaatiota, laitetietoja tai nimiketietoja
 Miten pääset kiinni projektin viimeaikaisiin tapahtumiin tai muihin erilaisiin tapahtumiin ja omiin
töihin
 Miten kirjaat vikailmoituksen tai teet suunnittelu työpyynnön
 Kuinka kuittaat ja raportoit kunnossapidon, suunnittelun tai projektien tehtävät sekä miten
raportoit suunnittelun edistymisen
Millaisia ovat viivakoodin ja QR-koodin mahdollisuudet eri ympäristöissä

ALMA Excel-raportointi
ke 11.11.2020 klo 12.00 – 16.00, etäkoulutus
Kouluttaja: Samuli Isohanni
Koulutuksessa käydään läpi Excel-raporttien määrittely, konfigurointi ja käyttö:
 Pohja
 Kaavojen käyttö (ALMA-/Excel-kaavat)
 Lajittelut
 Välilehtien muodostaminen
 Raporttihaut
 Excel-pivot käyttö

ALMA Field/Elect, suunnittelun perusteet
1.12. - 2.12.2020 klo 8.00-16.00, HUOM! Lähikoulutus Kokkolassa
Kouluttaja: Timo Pyhäluoto
ALMAn omassa koulutuskannassa järjestettävä kaksipäiväinen lähikoulutus, jossa opit tehokkaasti ja
varmasti oikein ALMAn tietokantapohjaisen piirikaaviosuunnittelun yleiset periaatteet, menetelmät ja
käsitteet. Lisäksi opit ALMA-ohjelman tärkeimmät toiminnot ja käytön instrumentti- ja/tai sähköpiirien
suunnittelussa.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Ota yhteyttä sähköpostitse tanja.latomaa@alma.fi tai soittamalla Tanja Latomaalle p. 010 419 8560
Kouluttajillamme on pitkä kokemus niin koulutuksissa käsiteltävistä aiheista kuin koulutusten pitämisestä.
ALMAn kaikille avoimien koulutusten lisäksi järjestämme edelleen myös asiakaskohtaisia koulutuksia.
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