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Käyttöohje Tieto Edu mobiili- ja verkkosovelluksen käyttöön

Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version käyttöön
suosittelemme joko Chrome tai Firefox selainta.
Hoitoaikailmoitusta tehtäessä ei tule käyttää selaimena Exploreria, koska tällöin ohjelma ei
toimi oikein.
Tieto Edu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Mobiilisovellus
Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta ( Google Play / Applen App Store) hakemalla
nimellä Tieto Edu

Web sovellus
Hoitoaikasovelluksen webversio löytyy osoitteesta:
https://prod-lcsse.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML

Suosittelemme käyttämään joko Chrome tai Firefox selainta.
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Kirjautuminen

Sekä mobiilisovellus että webversio käyttävät kirjautumisessa Suomi.fi tunnistautumista eli
kirjautumiseen tarvitaan joko pankkitunnukset tai mahdollisuus mobiilitunnistautumiseen.
Sovellus avautuu kirjautumisen jälkeen pääsivulle

Ohjeet ja asetukset
Ohjelman päävalikosta (oikea yläkulma) löytyy:
Asetukset
-

voit vaihtaa sovelluksen oletuskielen toiseksi

Ohje
-

tietoja ja ohjeita sovelluksen käyttöön

Hoitoaikojen ilmoittaminen löytyy kun valitset näkyviin yhden lapsen
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Esiin avautuu automaattisesti ensimmäinen viikko, jolta puuttuu hoitoaikasuunnitelma.
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Voit antaa päivälle joko suunnitellun hoitoajan tai poissaolon

Viikon kaikilta päiviltä on löydyttävä joko suunnitelma tai poissaolo ennen kuin tiedot voidaan
tallentaa Hyväksy painikkeella.
Jokaista viikkoa ei tarvitse hyväksyä erikseen, vaan voit tehdä suunnitelman useammalle
viikolle yhdellä kertaa ja tehdä lopuksi sitten hyväksynnän kerralla kaikille viikoille.
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Huom! Eskarilaisista merkitään hoitoaikailmoitukselle aina koko päivän pituus, jonka lapsi
on päiväkodilla, mukaan lukien esiopetuksessa oloaika.
Kopiointi toiminnolla valitun viikon voi helposti kopioida useammalle viikolle.
Ennen tietojen lähettämistä sovellus näyttää vielä yhteenvedon tallennetuista viikoista.

Suunnitelmien teko uusille viikoille on mahdollista sulkuajan puitteissa. Sunnuntaina
klo 24:00 on suljettu seuraava ja sitä seuraava viikko.
Voit myös muuttaa aiemmin ilmoittamiasi viikkoja sulkuajan puitteissa.
Esimerkiksi sunnuntaina 11.3.2018 voi vielä muuttaa ja/tai ilmoittaa hoitoaikoja ja poissaoloja
viikolle 12 (19.–25.3.2018). Maanantaina 12.3.2018 koko viikko 12 on lukittu, eikä muutoksia
kyseiselle viikolle voi enää tehdä.
Suunnitelmien syöttö tulevaisuuteen onnistuu maksimissaan puoleksi vuodeksi eteenpäin.
Mikäli lapsen hoitoaikavarauksia ei ole tehty lukituspäivään mennessä, katsotaan, että
tarvetta hoitopäiville ei kyseisenä aikana ole.
Mikäli työstä tai opiskelusta johtuvaa välttämätöntä hoidon tarvetta kuitenkin on, ota
välittömästi yhteyttä lapsesi päiväkodin johtajaan.
Aiheeseen liittyvää tietoa sekä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia -sivu löytyy
Lappeenrannan kaupungin kotisivuilta.
Lisätietoja hoitoaikasovelluksen teknisissä kysymyksissä:
eduapp@tieto.com

Voit myös lähettää palautetta/kehitystoiveita sovelluksesta tai sen käyttöönotosta yllä olevaan
osoitteeseen.
Lisätietoja hoitoaikavarauksiin liittyen saat päiväkodin johtajalta.
Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella
KaakkoisSuomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen
toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja
laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen
kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön
puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

