Translation Tasks for Tutorial
1. Translate all this tasks to your language
2. Replace “Ireland” to your home country
3. You may login to the English tutorial “Tutorial Ireland” to get a clear view:
Weblink: http://moodle.bfi-stmk-online.at/mod/quiz/view.php?id=774
Loginname: qplm
Passwort: Tutorial@15
Click “Preview” in the “Administration” menu on the left side
4. Send back this document to Karin and Robert

English

Translation

Tutorial Finland

Perehdytys Suomi

Tutorial Q-PLM

Perehdytys Q-PLM-ohjelmaan

Click the button "Next" to proceed to the next
task.

Paina nappia “ next” edetäksesi seuraavaan
kohtaan

Welcome to the Online Tutorial of Q-PLMDatabase

Tervetuloa Q-PLM -ohjelman Online perehdytykseen

The Q-PLM(Quality Assurance for VET
Providers Using Product Lifecycle
Management) is a database for lifecycle
management of seminars or similar activities.
This tutorial will give you a short introduction to
the main functions of this software:

Q-PLM ( Ammatillisille oppilaitoksille tarkoitettu
laadunhallinnan työkalu, joka hyödyntää tuotteen
elinkaaren hallintaa) on tietokantaohjelma, jolla
voidaan hallita ja arvioida kursseja, seminaareja ja
vastaavia koulutustuotteita.
Tämä perehdytys antaa lyhyen johdannon ohjelman
käyttöön.

1) Create a record for a seminar you want to
evaluate

1) Luo kurssista tallenne, jonka haluat arvioida

2) Create an evaluation for this seminar

2) Arvioi tämä kurssi

3) Do a report for this evaluation and compare
it to other evaluations

3) Tulosta raportti tästä arvioinnista ja vertaa
sitä muihin arviointeihin.

Good luck!
Onnea matkaan!
Click Button "Next" to proceed.
Paina nappia “ next” päästäksesi eteenpäin

English

Translation

Open the Q-PLM website and choose your
preferred language

Avaa Q-PLM –websivu ja valitse haluamasi kieli

Start your browser and open the address
http://qplm.rokoe.at/.

Avaa ohjelma selaimesta osoitteesta

In the right upper corner you see flags
representing the different languages the QPLM provides. Click the flag of your preferred
language.

Oikeassa yläkulmassa näet eri kieliä kuvaavat liput.
Valitse haluamasi kieli painamalla lipun kuvaa.

After that the page will show in the language
you chose.

Tämän jälkeen tekstitys tulee valitsemallasi kielellä.

http://qplm.rokoe.at/.

Paina vielä sinistä kenttää “ Login Software”

At least click on the blue button "Login
Software".
On the login page

Sisäänkirjautumis -sivu

1. Type in the Loginname passed to you by
your tutor.
2. Type in the Password passed to you by your
tutor.
3. Click the button "Login".

1. Syötä käyttäjätunnus, jonka olet saanut
perehdyttäjältäsi.
2. Syötä salasana, jonka olet saanut
perehdyttäjältäsi
3. Paina nappia “ kirjaudu”

If your login failed, you will get a notice and
you have to return to the login page by clicking
on button "Back to Login"

Jos kirjautuminen epäonnistui, siitä huomautetaan
ja sinun tulee palata kirjautumissivulle ja “kirjaudu
uudestaan”

In the case of a successful login you will see
the website Q-PLM-database with four
registers

Onnistuttuasi sinulle tulee näkyviin Q-PLM ohjelman
websivu, jossa on neljä aluetta

Open page to create a new product

Avaa sivu luodaksesi uuden tuotteen

On the main page of the Q-PLM database, on
register "Product & Rating" click on button
"New Product".

Q-PLM –ohjelman pääsivulla on alue
Koulutustuote+ arviointi, paina siellä nappia “ Uusi
tuote”

Type in product (seminar) data

Syötä tuotteen ( kurssin) tiedot

Type in following data:

Syötä seuraavat tiedot:

1. ID of Product: type in your Loginname
2. Title of Product: type in "your Loginname
Test Seminar"

1. ID tuotteelle: Syötä käyttäjätunnuksesi
2. Tuotteen nimi: Syötä “käyttäjätunnuksesi
Test Seminar”

English
3. Primary Orientation: type in "Tutorial QPLM"
4. Faculty: type in "Tutorial Ireland"
Filter product list and start product rating
1. Select "Tutorial Ireland" from the list left of
button "Send Selection"
2. Click button "Send Selection"
3. In the filtered list look for your previously
created product
4. Click button "Go to Product Rating" next to
your product
Create a new rating
1. From the list left of "Create a new rating
using weighting template:" in the first row
choose "Template Tutorial"
2. Click button "Go"
Evaluate your product
1. Choose "Design / Decision" form the Phase
list and click button "Send Selection"
2. Now choose a value between 0 and 10 for
each indicator in the list to evaluate it and
use button "Save" to save it.
3. After evaluating each indicator click button
"Back to Productlist".

Evaluate your product a second time
1. Leave the date as it is.
2. Choose "Development" from the Phase list
and click button "Send Selection" before
setting the indicators.
Create a Report
1. Click register "Reporting"
2. Choose your product from the list "First
choose Product"
3. Click button "Show Report"
For a second report:

Translation
3. Pääsuuntautuminen: Syötä “ Tutorial Q-PLM”
4. Toimiala: Syötä “ Tutorial Suomi”
Selaa tuotelistaa ja siirry tuotteiden arviointiin
1. Valitse “ Tutorial Suomi” alasvetovalikosta
listalta napin “lähetä valinta “ vierestä
2. Paina nappia” lähetä valinta”
3. Suodatetulta listalta saat näkyviin aiemmin
luomasi tuotteet
4. Paina nappia “Siirry tuotteiden arviointiin”
tuotteen nimen vierestä.
Luo uusi arviointi
1. Vasemmalta olevasta listasta “ Luo uusi
arviointi käyttämällä
painotustaulukkoa:”valitse alasvetovalikosta
ensimmäiseltä riviltä “ Template Tutorial”
2. Paina nappia “Siirry”
Arvioi tuotteesi
1. Valitse vaihe alasvetovalikosta “ suunnittelu/
määrittely) ja paina “lähetä valinta”
2. Nyt valitse arvo välillä 0:sta 10 :een
jokaiselle indikaattorille, jotka ovat listalla
tehdäksesi arvioinnin ja paina napista
“tallenna”.
3. Kun olet arvioinut kaikki indikaattorit paina
ylhältä oikealta nappia “ takaisin
tuoteluetteloon”.
Arvioi sama tuote toisen kerran
1. Jätä päivämäärä samaksi
2. Valitse vaiheeksi alasvetovalikosta “
kehittäminen” ja “ lähetä valinta “ ennen kuin
arvioit indikaattorit.
Luo raportti
1. Paina aluevalikosta “ raportointi”
2. Valitse tuotteesi listalta kohdasta” valitse
ensin tuote”.
3. Paina nappia “ Näytä raportti”

Seuraava raportti:

English
1. Choose "Compare different Ratings of one
Product"
2. Choose your product from the list "First
choose Product"
3. Next choose the date of your two ratings
4. Click button "Show Report"

More exercises
1. Try and test the other kinds of reports
2. Do another evaluation of your report using
the phases "Delivery" and "Evaluation"
3. Try and test again your product with reports

Translation
1. Valitse “ vertaa saman tuotteen eri
arviointeja “
2. Valitse tuotteesi alasvetovalikosta
kohdasta” Valitse ensin tuote”
3. Seuraavaksi valitse tuotteesi kahden
arvioinnin päivämäärät alasvetovalikoista
Kohdista 1. Arviointi ja 2. Arviointi
4. Paina nappia “ Näytä raportti”
Lisää harjoituksia
1. Yritä testate eri tyylisiä raportteja
2. Tee uusi arviointi käyttäen vaiheita “ toteutus”
ja “arviointi” ja ota raportti.
3. Kokeile uudestaan tuotteesi arviointi ja
raportointi.

