Ohjeistus NOKIA LUMIA:n käyttäjille (ohjeistusta sovelletaan myös muissa vastaavissa puhelinmalleissa)
Yhteystietojen siirtäminen vanhasta
puhelimesta

Puhelimen käyttöönotto

Sim-kortin vaihtaminen
Sähköposti
Lisäsovellusten hankinta
(Windows Live tili)

jos alle 250 kpl -> tallenna yhteystiedot ensin vanhassa
puhelimessa SIM kortille
yli 250 kpl -> synkronointi tapahtuu Outlook yhteystietojen
kautta
Tarkemmat ohjeet siirtoa varten saa Jelpparista.
Puhelinta hankittaessa lisätään Jelpparissa haltijan profiiliin
ns. activesync toiminto, jolla pakotetaan tietoturvaa lisäävä
suojauskoodin käyttö.
Lumia puhelimissa käytetään mikro sim-korttia, joten simkortti pitää vaihtaa Jelpparissa.
Sähköpostiasetukset laitetaan Jelpparin/atk-tuen toimesta
hankinnan yhteydessä
Lisäsovelluksia voi hankkia erikseen ns. Marketplaceominaisuuden kautta. Osa sovelluksista on ilmaisia (esim.
pdf-formaatissa olevien liitetiedostojen lukeminen).
Maksullisten, yleensä viihdekäyttöön suunnattujen,
sovellusten ostamisen tulee tapahtua omalla
kustannuksella ja se edellyttää oman luottokortin käyttöä.
Käyttääksesi Lumiasta löytyvää Marketplace -sovellusta
sinun tulee luoda itsellesi Windows Live tili. Siihen
rekisteröidyttäessä ei käytetä koulutuskuntayhtymän
sähköpostitunnuksia/tiliä. Näin saat jo maksetut ja ladatut
sovellukset käyttöösi myös myöhemmin, esim.
henkilökohtaiseen/omaan puheliittymään.
Koulutuskuntayhtymä ei hyväksy matkapuhelinlaskulla
esiintyviä maksullisten palveluiden laskutusta (esim.
pelisovellukset, soittoäänet, äänestykset tai vastaavat
palvelunumerot. Poikkeuksena ovat tietyt omaan työhön
liittyvät palvelut, esimerkkeinä numerotiedustelu tai
matkalaskuun merkittävät HST:n paikallisliikenteen
maksut).

Sosiaalinen Media

Puhelinten päivitystoiminnot
(Zune)
Varkaus –ja katoamistapaukset

Marketplacen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.
Koulutuskuntayhtymä ei vastaa mahdollisesti väärin
veloitetuista luottokorttitapahtumista yms.
Sosiaalisen median käytöstä yleisemmin on oma
ohjeistuksensa. Puhelimissa liittymän haltija itse
määrittelee niihin liittyvät tiedot ja asetukset, koska
sosiaalisen median sovellukset ja haluttu näkyvyys ovat
henkilökohtaisia. (Tällaisten henkilökohtaisten asetusten
määrittäminen ei kuulu Jelpparin/atk-tuen tehtäviin.)
Lumia-puhelimen päivitys ja sen ajan tasalla pitäminen
vaatii ZUNE ohjelman asennusta. Työpaikan koneelle tämä
tapahtuu Jelpparin/atk-tuen toimesta.
Mikäli laite katoaa tai varastetaan, tulee haltijan ottaa
välittömästi yhteyttä Jelppariin, josta saa tarkemmat
toimintaohjeet.

Tietojen yhteinen tallennus- ja siirtoalusta
(Skydrive)

Datakäyttö (huomioitava erityisesti
ulkomailla)

Lumia -puhelimessa on liittymä Microsoft SkyDrive palveluun, johon voi tallentaa esim. kuvia, videoita,
musiikkia ja muita tiedostoja.
Käyttäjä vastaa tallennetusta materiaalista ja sen
suojauksista. Mikäli otat palvelun käyttöön, mieti mitä
materiaalia sinne voit tallentaa.
Huomioi, että kuntayhtymän puhelimissa datakäyttö on
Suomessa kiinteähintaista siirtomääristä riippumatta.
Ulkomailla laskutus tapahtuu siirtomäärän perusteella,
joten se tulee minimoida. Uusissa puheliittymissä on
estetty ulkomaanliikenne (se voidaan perustellusta syystä
erikseen avata vaihteen kautta).
Keskeiset riskien minimointiin liittyvät asiat ovat:
- Tutustu Soneran ja vaihteen tarjoamiin
ulkomaankäytön ohjeistuksiin ja hinnoitteluinfoon.
- Sovellusten (esim. sähköposti, sosiaalinen media)
jatkuvan synkronoinnin asetukset pois
- Sovellukset voivat myös olla auki taustalla ja
aiheuttaa dataliikennettä, vaikka niitä ei aktiivisesti
käyttäisikään. Taustasovellusten sulkeminen.
- Wlan-ominaisuuksien käyttö/ominaisuudet
tiedonsiirrossa (langaton, ilmainen ja Internetpohjainen tiedonsiirto käyttöön dataliittymän
sijaan)

