01/2017

MOT-PALVELU
OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun.
MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu, jota käytetään Internet-selaimella
koulutuskuntayhtymän verkossa olevilta tietokoneilta ja mobiililaitteilta. MOT-palvelussa käyttäjä voi
luoda oman MOT-käyttäjätilin, mikä mahdollistaa palvelun käytön myös koti- ja mobiiliverkosta.

MOT-PALVELUN SISÄLTÖ
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän MOT-palvelu sisältää seuraavat sanakirjat
 MOT Englanti
 MOT Englannin tekniikka ja kauppa
 MOT Ruotsi
 MOT Ruotsin tekniikka ja kauppa
 MOT Kielitoimiston sanakirja
 MOT Asutusnimihakemisto
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MOT-PALVELUN KÄYTTÄMINEN
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän MOT-palvelun aulatila löytyy osoitteesta http://jelppari.epedu.fi/mot, josta
käyttäjä sijaintinsa perusteella tekee valinnan joko MOT-palveluun tai MOT-mobiilipalveluun.
HUOMAA! Ensimmäinen yhteys palveluun onnistuu vain koulutuskuntayhtymän sisäverkosta.

AULATI LAN VALI NNAT



MOT-palvelu valitaan aina ensimmäisellä käyttökerralla tai kun yhteys palveluun luodaan oppilaitoksen
koneilta. MOT-palvelu on käytössä suoraan ilman erillistä kirjautumista.
MOT-mobiilipalvelu valitaan silloin, kun yhteys tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolelta esimerkiksi koti- ja
mobiililaiteverkosta. Tällöin kirjautuminen tapahtuu omalla MOT-käyttäjätilillä.
HUOMAA! MOT-käyttäjätili on luotava tätä ennen MOT-palvelussa.

MOT-palveluun siirrytään oppilaitoksen verkosta suoraan ilman kirjautumista.

SANAHAUN TEKEMINEN
1.
2.
3.
4.

Valitse sanakirja
Kirjoita hakusana
Napsauta Hae-painiketta
Hakutapaan voidaan vaikuttaa asetuksista
a. Valitse hakutapa
b. Asetukset-painike
5. Haun tulokset näkyvät tehdyn haun jälkeen sisältöosiossa
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MOT-MOBIILIPALVELUN KÄYTTÄMINEN
MOT-KÄYTTÄJÄTI LI N LUOMI NEN
MOT-käyttäjätili luodaan MOT-palvelussa, johon ollaan yhteydessä oppilaitoksen koneelta. Suosituksena on
luoda käyttäjätili heti ensimmäisellä käyttökerralla, mikä mahdollistaa jatkossa tapahtuvan MOT-mobiilipalvelun
käytön kuntayhtymän verkon ulkopuolelta, kotikoneilta ja mobiililaitteilta sijainnista riippumatta.
1. Napsauta MOT-palvelun oikeassa yläkulmassa näkyvää ’MOT-käyttäjätili’ -linkkiä

2. Valitse ’Luo uusi tili’

3. Täytä tietosi
a. Käytä työhösi tai opiskeluusi liittyvää sähköpostiosoitetta
b. Luo uusi salasana MOT-palveluun tai muokkaa se jostain nykyisestä pienin muutoksin
HUOMAA! Älä käytä EPEDU-käyttäjätunnuksesi salasanaa (tietoturva)
4. Napsauta ’Luo tili’ -painiketta
5. Aktivoi MOT-käyttäjätilisi napsauttamalla sähköpostiisi tulleen viestin aktivoimislinkkiä
6. Lopuksi saat näkyviin luomasi tilin tiedot ja ohjeen sen käyttämiseksi
HUOMAA
Kun olet aktivoinut MOT-käyttäjätilisi sähköpostiisi tulleen viestin kautta, kirjautuminen MOT-palveluun toimii.
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MOT-MOBII LIPALVELUUN KI R JAUTUMINEN
MOT-mobiilipalveluun pääset joko MOT-palvelun aulatilassa linkkiä napsauttamalla tai kirjoittamalla selaimeen
alla olevan mobiilipalvelun osoitteen
1. Avaa selain
2. Siirry osoitteeseen http://motpro.fi
3. Kirjaudu MOT-käyttäjätilisi tiedoin
 käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi

ONGELMATILANTEISSA
Tarkista
- että olet valinnut sijaintiisi sopivan palvelun
o MOT-palveluun pääsee vain oppilaitoksen verkosta
o MOT-mobiilipalvelu toimii koti- ja mobiiliverkossa
- että olet aktivoinut MOT-käyttäjätilin (MOT-palvelussa)
Ongelmien jatkuessa ilmoita tästä Jelppariin (jelppari@epedu.fi) seuraavin tiedoin:
- mistä yksiköstä / sijainnista yritit palveluun?
- yrititkö MOT- vai MOT-mobiili-palveluun?
- millä laitteella palveluun yritit?
- mitä selainta käytit?

