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Redmine-ohje pähkinänkuoressa 

 

Koha-Suomi Oy:n tuki- ja palautekanavana toimii avoimen lähdekoodin Redmine-järjestelmä. 

Koha-Suomeen kuuluvien kirjastojen henkilökunta lähettää Kohan virheilmoitukset ja 

kehitysehdotukset kimppojen pääkäyttäjille, jotka kirjaavat ne Palaute – Koha-Suomi –projektiin. 

Palautteita käsittelevät kimppojen pääkäyttäjät ja Koha-Suomi Oy:n kirjastojärjestelmänkehittäjät. 

Alla on Redminen käyttöohje pähkinänkuoressa kimppojen pääkäyttäjille. Ennen kuin teet 

ilmoituksen virheestä tai kehitysehdotuksen, lue nämä ohjeet tarkasti.  

1. Tarkista ensin Koha Suomeksi –wiki ennen kuin raportoit virheestä/ongelmasta. 

Ongelman ratkaisu voi löytyä sieltä. 

2. Tarkista, onko ongelmasta jo olemassa tiketti Redminessa. 

o Käytä oikean yläreunan Haku-laatikkoa. Haku toimii vapaasanahakuna. 

 

o  

 

3. Jos ongelmasta ei löydy ennestään mitään tietoa, tee uusi tapahtuma eli tiketti 

Redmineen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

https://renki.pohjoiskarjala.net:8090/projects/fbox/wiki


OUTI-kirjastot   Redmine-ohje 

Anneli Österman 

27.6.2016/21.2.2019 

 

4. Täytä tikettiin seuraavat tiedot (muita kenttiä ei tarvitse täyttää):  

o Tapahtuma: Valitse sopiva.  

 Bug: virhe 

 Feature: kehitysehdotus 

 Support: tukipyyntö 

o Aihe: Tiketin otsikko. Otsikoi tarkasti.  

 Laita otsikkoon ensimmäiseksi kirjastokimpan nimi, jos ongelma 

koskee vain omaa kimppaa/kirjastoa. Esim. VAARA: Asiakkaan lainat 

kadonneet 

 Laita jo otsikkoon mahdollisimman tarkka tieto ongelmasta. Monen 

samalla tavalla otsikoidun tiketin erottaminen toisistaan on hankalaa.  

o Kuvaus: Kuvaa ongelma/virhe mahdollisimman tarkasti. 

 Kopioi kuvaukseen sen sivun webbiosoite, jossa ongelma on tullut 

Kohassa vastaan (selaimen osoitekentästä). 

 Jos pitää viitata johonkin asiakkaaseen, laita linkki suoraan asiakkaan 

tietoihin, älä laita asiakastunnusta tai nimeä.  
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o Tila: New (kun tiketti otetaan käsittelyyn, sen tila vaihdetaan, kohta 7) 

o Luokka: Valitse sopiva luokka tiketille. 

o Issue Owner: Valitse oma nimesi listalta. 

o Tiedostot: Voit lisätä esim. kuvatiedostoja tarvittaessa liitteeksi. 

 

5. Kun tiketti on valmis, paina ”Luo”. 

6. Tikettiä pystyy kommentoimaan painamalla pientä puhekuplan kuvaa . 

o Kun kommentoit tikettiä, poista kommenttikentästä aikaisempien viestien 

tekstit, jollei niiden pitäminen osana kommenttia ole välttämätöntä. Näin 

tikettien ”pituus” ei kasva mahdottoman pitkäksi. 

7. Seuraa säännöllisesti tikettejä, jotka olet laittanut Redmineen. Palautteen 

käsittelijä voi kysyä lisäkysymyksiä, joihin sinun pitää vastata.  

 

8. Pääkäyttäjät ja kehittäjät käyttävät Redminen tikettien ”Tiloja” seuraavasti: 

 New = uusi tiketti, ei vielä käsitelty. 

 In progress = ongelmaa korjataan tällä hetkellä. 

 Resolved = ratkaisu on löytynyt, mutta sen toimivuus pitää testata. Vaatii sinulta 

toimenpiteitä eli testausta. 

 Feedback = tiketti on luettu ja otettu selvitykseen, ehkä kysytty lisätietoja.  

 Closed = ratkaisu on löydetty, korjattu ja testattu. Tiketti suljettu. 

 Rejected = raportoitu toiminnallisuus ei ole järjestelmän toimintavirhe, eikä aiheuta 

toimenpiteitä 


