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Groups on Terkossa kehitetty, verkkopohjainen ryhmätyökalu lääketieteen opiskelijoille ja
tutkijoille. Se soveltuu ryhmien sisäiseen viestintään sekä dokumenttien säilyttämiseen ja
muokkaamiseen. Lisäksi Groupsissa on kalenteri, jonka avulla ryhmän jäsenet pysyvät ajan tasalla
oman ryhmänsä tulevista tapahtumista.

Lääketieteen opiskelijoille on luotu valmiiksi vuosikursseittain omat ryhmätyöalueet, joita voidaan
käyttää Digitaalisen kurssikirjaston rinnalla luentomuistiinpanojen ja ryhmätöiden tekemiseen.
Ryhmätyökalun ominaisuuksia tullaan jatkossa kehittämään ja laajentamaan opiskelijoiden
käyttötarpeita ajatellen.

Tutkijoille Groups soveltuu esimerkiksi yhteisartikkelin tai projektisuunnitelman työstämiseen. Se
sopii hyvin kansainvälisten tutkijaryhmien käyttöön; jokaisella ryhmän jäsenellä on pääsy
ryhmätyöalueelle mistä tahansa verkkoyhteyden avulla. Ryhmän kaikki tekstit ja dokumentit ovat
koottuna yhteen paikkaan, eikä niitä ole tarvetta lähetellä sähköpostilla ryhmän jäseneltä toiselle.

Uusia ryhmätyöalueita voi luoda kirjautumalla Groupsiin yliopiston pääkäyttötunnuksella (eli ns.
lyhyttunnuksella). Helsingin yliopiston ulkopuoliset jäsenet saavat rekisteröitymällä käyttöönsä
tunnukset.

Kuvassa Terkon henkilökunnan lukupiirin ryhmätyöalue.

Keskustelufoorumi, kalenteri ja muita ominaisuuksia
Groups soveltuu ryhmien keskustelufoorumiksi, kalenteriksi ja yhteisöllisen työskentelyn
välineeksi. Verkkopohjaisen ryhmätyövälineen käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen, eikä
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käyttäjältä tai ryhmän perustajalta vaadita mitään erityistaitoja. Jokaisella ryhmän jäsenellä on
oikeus lähettää viestejä, muokata dokumentteja ja lisätä tapahtumia kalenteriin ryhmätyöalueella.

Groupsissa on tavallista tekstinkäsittelyohjelmaa muistuttava editori. Ryhmätyöalueelle lisättyjen
viestien ja dokumenttien vanhatkin versiot tallentuvat, joten muutoksia on helppo jäljittää. Aiemmat
versiot voi tarvittaessa palauttaa, samaan tapaan kuin Wikissä. Viestien yhteyteen voi liittää
liitetiedostoja ja niitä on mahdollista kommentoida.

Viestiin voi halutessaan lisätä ajankohdan, jolloin merkintä päivittyy myös kalenteriin.  Jokaisella
ryhmällä on käytössään oma kalenteri, josta saa halutessaan näkyviin päivä-, viikko-, kuukausi- tai
vuosinäkymän.

Groups sisältää lisäksi kysely- ja hakutoiminnot. Kyselytoiminnon avulla ryhmän jäsenet
voivat esimerkiksi äänestää seuraavasta kokousajasta. Ryhmätyöalueen sisällöistä voi hakea
yksinkertaisella sanahaulla. Hakuikkunan alasvetovalikosta haku on mahdollista kohdistaa myös
Terkon muihin verkkopalveluihin (Medic, FeedNavigator, Digitaalinen kurssikirjasto jne.) tai
yliopiston sivuihin.

Uusimpia ryhmän viestejä ja kalenteritapahtumia voi seurata verkkosyötteen avulla.
Oranssinvärisestä rss-kuvakkeesta saa verkkosyötteen esiin ja tilattua omaan
selaimeen.

Groups on tehty avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä ja siihen
voi lisätä uusia ominaisuuksia ns. moduuleilla. Ryhmätyökalua  kehitetään edelleen
käyttäjien toivomusten pohjalta.  Kehitystoiveita  ja -ideoita  otetaan mielellään
vastaan.
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