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 Android-puhelimeen
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 puhelimeesi asetusviestin, joka näyttäisi tulevan omasta puhelinnumerostasi. Avaa saapunut
viesti puhelimestasi.

Valitse viestissä tullut linkki.

Valitse Avaa linkki

Hyväksy linkin avaaminen valitsemalla OK.

Jos puhelin kysyy millä sovelluksella linkki avataan, valitse internetselain jolla haluat linkin avata.
Tällä ei ole valinnalla ei ole niin väliä, mutta ohjeessa on käytetty Chrome-selainta.

Valitse 1. Lataa

Google Play kaupassa Valitse Asenna

Anna sovellukselle käyttöoikeudet painamalla Hyväksy

Kun sovellus on asentunut palaa internetselaimeen painamalla puhelimesi moniajo painiketta.

Määritä sovellus painamalla 2. Määritä

Pyyhkäise oikealta vasemmalle siirtyäksesi eteenpäin Tervetuloa ruudusta.

Valitse Älä synkronoi vaihtoehto kontaktien synkronoinnista.

Hakuasetukset kohdan voi ohittaa pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle.

Soittoasetuksista valitse Suora

Paina Valmis ja sovellus on käyttökunnossa.

