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1 Johdanto
Tässä käyttöohjeessa kuvataan, miten tehtyjä kuvauksia voidaan katsella QPR Portaalista.
Käyttöohje kuvaa toimintaa QPR Portaalissa prosessien katselijan näkökulmasta. Kaikki
kuvatut ominaisuudet eivät ole käytössä peruskatselijatasoisilla käyttöoikeuksilla.

2 QPR Portaali
QPR Portal on interaktiivinen työväline, jonka avulla käyttäjät voivat selata QPR ProcessGuidessa julkaistua materiaalia. Se on dynaamisen www-julkaisun käyttämä julkaisuväline ja
mahdollistaa prosessien jakamisen helposti laajallekin katselijajoukolle, usein koko
organisaationlaajuisesti.
Selainkäyttö on mahdollista useilta eri päätteiltä, koska se ei vaadi erillistä sovellusasennusta
käyttäjän tietokoneella. Julkaistava materiaali päivittyy aina, kun mallintajakäyttäjä tekee muutoksia malleihin, joten tieto on aina ajantasaista. Portaalin näkymää voi muokata käyttäjän tarpeiden mukaan. Käyttö mahdollistaa interaktiivisen kommunikoinnin käyttäjien välillä.
HUOM! Prosessimallin näkyminen QPR Portaalissa edellyttää, että käyttäjällä on käyttöoikeudet
kyseiseen prosessimalliin.

2.1 Kirjautuminen palveluun
Avaa portaali kirjoittamalla internet-selaimeen osoitteeksi

http://lshp.qpr.com
Portaaliin pääsee kirjautumaan sisään kirjoittamalla käyttäjätunnuksensa ja salasanansa niille
tarkoitettuihin kenttiin ja klikkaamalla Kirjaudu-painiketta. Kun käyttäjä kirjautuu sisään,
hänelle avautuu kuvan 2 mukainen ikkuna. Käyttäjä voi myös määrittää itselleen tärkeän
prosessimallin oletusnäkymäksi, joka avautuu heti Portaaliin sisäänkirjauduttaessa.
KUVA 1: QPR Portaalin kirjautumissivu.
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KUVA 2: QPR Portaalin oletusnäkymä, jonka sisällön voi myös määritellä itse.

QPR Portaalin oletusnäkymä koostuu lahdesta osasta. Vasemmanpuoleinen kehys näyttää
kirjanmerkkejä tai malliin liittyvän hierarkianäkymän, jonka avulla voi hyppiä tasolta toiselle.
Oikeanpuoleinen kehys puolestaan näyttää varsinaisen prosessimallin.

2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus
Prosessit –välilehdellä on mahdollisuus tarkastella niitä prosessimalleja, joihin käyttäjällä on
selailuoikeudet ja jotka mallintaja on valinnut julkaistavaksi. Seuraavassa käydään Prosessitvälilehden näkymää läpi. Kohdat näkyvät tarkemmin kuvassa 3.
1. Valitse malli-valikosta käyttäjä pääsee selaamaan niitä julkaistuja malleja, joihin hänellä
on katseluoikeudet ja valitsemaan haluamansa tarkasteltavaksi.
2. Prosessikaaviot näyttää valittuun malliin liittyvät prosessikaaviot.
3. Tulosta-painikkeella on mahdollista tulostaa valittu näkymä kokonaisuudessaan.
4. Kirjanmerkki-painikkeella voi lisätä kirjanmerkkejä (valikoituja näkymiä, jotka tulevat
heti Portaalin etusivulle näkyviin ja valittavaksi). Kirjanmerkin luomiseen perehdytään
tarkemmin kappaleessa 8.6. Kirjanmerkkejä kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, kun
on julkaistu useita laajoja prosessimalleja, ja käyttäjä tarvitsee jokapäiväiseen käyttöönsä
vain tiettyjä osia malleista.
5. Lisää koriin-painikkeella käyttäjä voi lisätä näkymiä käytettäväksi erityisten Yhteenvetojen rakentamiseksi.
6. Toimenpiteet-painike näyttää tähän prosessimalliin liittyvät, muiden käyttäjien lisäämät
kommentit, parannusehdotukset ja mahdollistaa malliin liittyvät interaktiivisen
”keskustelun”.
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KUVA 3: Portaalin Prosessit-välilehden näkymä.

2.3 Mallin valitseminen mallilistasta
Portaalissa olevia malleja, joihin käyttäjällä on vähintään katseluoikeudet, pääsee selaamaan
klikkaamalla Valitse Malli-kohtaa. Tällöin avautuu mallilistaikkuna (kuva 4), josta voi valita
haluamansa mallin.

KUVA 4: Mallin valitseminen Portaalissa.
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2.4 Prosessitasojen välillä liikkuminen
Prosessitasojen välillä pääsee Portaalissa liikkumaan kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on
navigoida vasemmassa laidassa olevasta prosessihierarkiasta eri tasoilla. Toinen tapa on klikata
prosessikaaviossa aliprosessiaskeleen päällä, jolloin pääsee kyseiselle aliprosessitasolle.

2.5 Prosessin sanallisten tietojen lukeminen
Klikkaamalla alleviivattua laatikkoa pääsee lukemaan prosessiaskeleeseen tai tietoaineistoon
liitettyä sanallista kuvausta. Kuvaus aukeaa ruudun alareunassa näkyvään tietokehykseen.

2.6 Liitettyjen dokumenttien avaaminen
Klikkaamalla
dokumentti.

symbolia laatikon oikeassa alareunassa voidaan avata laatikkoon liitetty
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