
NOPPA - AVLE
Kysymyksiä ja vastauksia:

Kuinka kauan voin käyttää Noppaa?
AVLE korvaa Nopan syyslukukauden 2015 alusta. Nopan materiaalit ovat edelleen käytettävissä
31.12.2015 saakka, mutta opetus siirtyy AVLEen syyslukukauden alusta.

Kuinka kauan Nopassa olevat materiaalit ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä?
Nopan materiaalit ovat saatavissa vuoden 2015 loppuun. Huomioithan, että Noppa ei ole arkisto
vaan opettajalla tulee olla kurssin tiedot tallennettuna omalle koneelleen.

Miten otan talteen kurssimateriaalin Nopasta?
Voit tallentaa materiaaleja koneellesi Nopasta sekä kopioimalla että arkistointi-toiminnon avulla.
Kuvalliset ohjeet löydät Nopan Ohjeet-sivuilta.

Tuleeko minun siirtää kaikki kurssimateriaalini AVLEen?
Siirrä vain opetusohjelmassa olevien kurssien materiaalit AVLEn kurssialueille kurssien seuraavaa
opetuskertaa varten. Ota muiden kurssien materiaalit talteen omalle koneellesi.

Saanko siirtoon apua?
Voit tutustua Nopan materiaalien tallentamiseen kuvallisten ohjeiden avulla, jotka löydät Nopan
Ohjeet-sivuilta. Ohjeet ovat suomeksi ja englanniksi. Voit myös osallistua keväällä 2015
järjestettäviin walk in -tilaisuuksiin, joissa saat opastusta materiaalien siirtoon. Tarkemmat tiedot
tilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin. Neuvoja saat myös osoitteesta noppa@aalto.fi ja
vipu@aalto.fi.

Miksi en saa tietyllä Nopan kurssisivustolla Opettajan näkymää päälle?
Sinulla ei ole ylläpitäjän oikeuksia kurssisivustolle. Voit pyytää ylläpitäjän oikeudet joko toiselta
kurssin ylläpitäjältä tai Noppa-tuesta. Mainitsethan kaikki kurssikoodit, joihin haluat oikeudet.

Minne voin lähettää tukipyyntöni ja kysymykseni?
Voit ottaa yhteyttä Noppa-tukeen: noppa@aalto.fi sekä vipu@aalto.fi. Kerro millä kurssisivustolla
olit, mitä yrität tehdä ja kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti, jotta voimme auttaa sinua
nopeammin.



NOPPA - AVLE
Questions and answers:

How long can I use Noppa?
AVLE will replace Noppa in the beginning of fall semester 2015. Materials in Noppa are still
available until 31.12.2015. All course activities will be on AVLE from the beginning of fall semester.

How long are the materials available for students and staff?
Materials on Noppa are available until end of the year 2015. Do notice that Noppa is not an
archive. The course teacher should have the materials saved to her/his computer.

How can I save the course materials from Noppa to my computer?
You can save the materials to your computer from Noppa by copying or archiving. You can find the
instructions with pictures in Noppa Help-pages.

Do I have to move all my course materials to AVLE?
Only move the materials from courses that are currently in the curriculum for the next teaching
event. You can save materials from other courses to your computer.

Can I get help on how to move the materials?
You can familiarize how to download material from Noppa with instructions with pictures. You can
find the instructions in Noppa Help-pages in English and in Finnish. You also can come to walk in
events in spring 2015 where you can have tutoring on how to move the materials. Detailed
information on these events will be published later. You can also get advice from noppa@aalto.fi
and vipu@aalto.fi.

Why I cannot get the Teachers mode on in certain Noppa course sites?
You do not have admin rights to the course site. You ask the admin rights either form other admin
on the course or from Noppa Support. Do mention all the course codes you wish to have rights on.

Where can I send my support requests and questions?
You can contact Noppa Support: noppa@aalto.fi and vipu@aalto.fi. Please, write on what course
site you were on, what you were trying to do and describe the problems as detailed as possible so
we can find the solution for you faster.


