16.06.2016

ASIO: Användning av ”Studerandes tidsplan”
Du kan logga in i Asio via verktygsmenyn på Artsi eller gå direkt till adressen:
http://asio.uniarts.fi
Du kan logga in i Asio med ditt Uniarts-användarnamn. Det är möjligt att välja språket
(finska/engelska/svenska) på startsidan genom ikonen i det övre högra hörnet. När du öppnar Asio ser du
följande navigeringsbalk uppe till vänster:

-> Välj ”Studerandes tidsplan” i sidofältet
Klicka på Studerandes tidsplan och välj en termin för läsordningen via menyn som öppnas:
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Därefter klicka på Fortsätta-knappen.
Då öppnas Skapa en ny tidsplan-sidan och där kan du välja de program som har kurser som intresserar dig.
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Då du valt programmen klicka på

-knappen igen

Då öppnas kursutbudet och du kan planera din läsordning genom att klicka på kursernas namn. OBS! Kom
ihåg att planera din läsordning i enlighet med din individuella studieplan (ISP)!

När ASIO upptäcker överlappande tidtabeller syns överlappningar i röd färg.
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Du kan se den läsordning som du valt även via veckovyn genom att klicka på veckonummer högst upp på
sidan.

Veckovy:

Om du vill ha en lista över enstaka undervisningsdagar, kan du få fram den genom att klicka på
knappen på kursraden så tidtabellen presenteras på ett annat sätt.

-
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När du är färdig med din tidsplan, klicka på Spara-knappen. Du kan gå tillbaka till läsordningen som du har
sparat och komplettera och bearbeta den senare.

Du kan spara kurser på kurslistan till exempel genom att klicka på
-knappen i din Asiotidsplan. Kurslistan är ett nyttigt hjälpmedel när man anmäler sig till kurser i WebOodi.
Du kan också söka undervisning för din läsordning inom andra program!

OBS! Att använda studerandes tidsplan i Asio är inte samma sak som att anmäla sig
till kurser i WebOodi!

Synkronisera din tidsplan med din egen elektroniska kalender
Du kan skriva ut en färdig tidsplan eller synkronisera den med din elektroniska kalender. I en elektronisk
kalender kan du synkronisera gruppundervisningens tider i dina andra tidsplaner.
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Då du sparat en tidsplan, kan du beställa dess information till dina elektroniska kalendrar genom att klicka
på

-knappen.

Kopiera innehållet i WebCal-länkfältet och lägg till den i din egen kalender.

Det är klokt att beakta att eftersom studerandes tidsplan görs per termin, avviker varje länk för tidsplanen
från den tidigare. Du ska alltid lägga till WebCal-länken till de andra programmen efter att du har
uppdaterat din tidsplan.
Om undervisningstiden ändras under terminen, uppdateras informationen i studerandes tidsplan och via
länken i din elektroniska kalender. Om du vill själv uppdatera dina kalenderuppgifter om
gruppundervisningen (ta bort eller lägga till kurser), kan du göra det i studerandes tidsplan.
Konstuniversitetets Webmail-kalender finns på adressen: http://webmail.uniarts.fi/
Du kan synkronisera Asios WebCal-länk med Konstuniversitetets Webmail Office 365-kalender med hjälp av
dessa instruktioner:
https://support.office.com/en-ca/article/Open-an-Internet-calendar-in-Outlook-Web-App-5de44446-aa164e8f-9ddd-84f170446226
Om du vill synkronisera WebCal med dina egna enheter och kalenderprogram, kan du läsa WebCalinstruktioner för olika program här: http://www.webcal.fi/fi-FI/tuetut_ohjelmat.php
Konstuniversitetets IT-stöd help@uniarts.fi kan hjälpa dig att synkronisera WebCal med Webmail-kalender.
Om du har andra frågor, vänligen kontakta: asio-help@uniarts.fi

