VIP puhepalvelun käyttöönottaminen
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunnalla on
mahdollisuus käyttää VIP-palvelua matkapuhelimen sovelluksella tai tietokoneen internetselaimella
(https://vip.sonera.fi).

Mitä hyötyjä sovelluksen käyttämisestä on?
-

-

Puhelinluettelo, joka sisältää kaikkien henkilökunnan jäsenten puhelinnumerot
Näet jo henkilöä haettaessa, puhuuko tavoittelemasi henkilö toista puhelua (punainen luuri)
Näet henkilön tavoitettavuuden, mikäli hän on sen ilmoittanut VIP-palveluun
o Tavoitettavissa, Varattu, Lounaalla, Neuvottelussa, Vapaalla, Lomalla, Etätöissä ja
Toimistolla
Jos merkitset tavoitettavuuden, niin puhelinvaihteenhoitajat näkevät tilasi eivätkä yritä
välittää puhelua esim. lomasi aikana
Loma- ja poissaolotiedote
Jos lisäät VIPissä omalle kontaktilistallesi henkilökunnan jäsenet, joiden kanssa olet usein
yhteydessä, näet yhdellä silmäyksellä heidän tavoitettavuustietonsa suoraan puhelimestasi

Kuinka saan palvelun käyttööni?
Palvelua käytetään VIP-tunnuksilla, jotka aktivoidaan osoitteessa https://vip.sonera.fi.
Käyttäjätunnuksesi on johdateltu puhelinnumerostasi ja on muotoa fi040xxxxxxx@epedu.fi
Puhelinnumeron eteen lisätään fi-kirjaimet ja puhelinnumeron perään lisätään @epedu.fi pääte.
Pääte (@epedu.fi) on sama, olitpa sitten koulutuskuntayhtymän tai ammattikorkeakoulun
henkilökuntaa.
Mikäli olet jo aktivoinut käyttäjätunnuksesi, voit siirtyä suoraan ohjeessa sovelluksen määrittämiseen
puhelimessa.

VIP-sivustolle kirjautuminen ensimmäisen kerran
1. Mene tietokoneella osoitteeseen https://vip.sonera.fi ja klikkaa Pyydä salasanaa.

2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi, joka on muodossa fi0401234567@epedu.fi
Paina sen jälkeen Pyydä salasanaa.
3. Saat kertakäyttöisen varmenteen tekstiviestinä ja sähköpostilla.
Syötä saamasi kertakäyttövarmenne ja paina OK.

4. Syötä omavalintainen salasana, toista se ja paina Vaihda salasana.

5. Kirjaudu VIP-sivustolle tunnuksellasi ja uudella salasanallasi.

Sovelluksen määrittäminen iPhoneen
Sovelluksen käyttöönottaminen puhelimeen on helppoa. Kun olet kirjautuneena VIP-sivustolla,
klikkaa vasemmasta reunasta löytyvän Koti-listauksen alta Sovellukset

Klikkaa VIP Mobile (EI VIP Mobile LIte) kohdasta Lähetä asennusviesti. Saat puhelimeesi tekstiviestin,
jonka avulla saat ladattua ja määritettyä puhelimeesi VIP-sovelluksen.

Saat asetusviestin puhelimeesi, joka näyttäisi tulevan omasta puhelinnumerostasi. Paina viestissä
olevaa linkkiä.

Tee kuten viestissä sanotaan. Eli klikkaa Lataa painiketta ja lataa sovellus Appstoresta puhelimeesi.
Kun lataus on valmis, avaa Safari -nettiselain uudelleen ja paina Määritä painiketta, jolloin VIP Mobile
sovellus määrittää asetukset automaattisesti ja sovellus on käyttövalmis.

App Storessa paina Hae painiketta ja asenna sovellus puhelimeen. Kun sovellus on asentunut (Hae
painikkeen kohdalla lukee Avaa), voit palata Safari internetselaimeen painamalla vasemmassa
yläkulmassa näkyvää Takaisin ohjelmaan Safari painiketta.

Seuraavaksi määritä VIP Mobile sovellus painamalla Määritä.

Valitse Avaa, jotta VIP Mobile määrittäminen pääsee alkamaan.

Salli sovelluksen ilmoitukset painamalla OK.

Nyt sovellus on toiminnassa puhelimessasi.

