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Tieto Edun / web version käyttöönotto Taipalsaarella

Hei huoltajat!
Taipalsaaren kunta ottaa käyttöön Tieto Edu mobiili / -websovelluksen lasten läsnäolovarausten
tekemiseen Satulaivan päiväkodissa.
Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version käyttöön
suosittelemme joko Chrome tai Firefox selainta. Mobiilisovelluksen lataaminen ja käyttö on
huoltajalle maksutonta.
Sovelluksen voi ladata samantien ja ilmoittaa lapsen läsnäoloajat sen kautta.
Sovellus tulee viimeistään ottaa käyttöön niin,että maanantain 25.1.2021 alkavan viikon
tunnit tulee ilmoittaa su 17.1.2021 klo 23 mennessä sovelluksen kautta.
Ohjeet ja asetukset:
Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta ( Google Play / Applen App Store) hakemalla nimellä
Tieto Edu

Jos käytät sovellusta tietokonellaa niin löydät webversion osoitteesta:

https://prodlcsse.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 mobiilitunnistautuminen. Kirjautuminen on
voimassa viikon ajan.Tieto Edu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjelman päävalikosta ( oikea yläkulma) löytyy :
Asetukset
- voit vaihtaa sovelluksen oletus kielen toiseksi
Ohje
- tietoja ja ohjeita sovelluksen käyttöön

Terveisin
Tieto Education ja Taipalsaaren varhaiskasvatuspalvelut
Jos tarvitset apua ohjelman käyttöönotosta, sinua auttaa Satulaivan
päiväkodin johtaja Marjo Jauhiainen p. 040-6639683.

sivu 2/3
© Tieto Corporation

Tieto Finland
Education

Julkinen
2020-11-9

LÄSNÄOLOAIKOJEN ILMOITUSTEN KÄYTÄNNÖT
TIETOEDU SOVELLUKSELLA:
Läsnäoloajat tulee ilmoittaa aina viikkoa etukäteen eli
samalla periaatteella kuin tähänkin mennessä.
Ohjelma lukkiutuu aina kuluvan viikon sunnuntaina klo
24.00 mennessä. Lukitusajalla aikavarauksia ei voi
enää muuttaa. Jos hoitoaikoihin tulee muutoksia
ilmoitat asista päiväkodin johtajalle, joka tarkistaa
onko
muutosta
mahdollista
toteuttaa
työvuorosuunnittelun, toiminnan ja ruokailujen
järjestymisen vuoksi.
Lukitusajalla voit kuitenkin ilmoittaa äkillisistä
poissaoloista kahdelle päivälle kerrallaan( kuluvalle ja
seuraavalle päivälle) Äkilliset poissaolot ovat
sairaspäiviä
tai
ennalta
suunnittelemattomia
vapaapäiviä.
TietoEdulla voit ilmoittaa kerralla hoitoaikavarauksia
maksimissaan 1/2 vuotta, viikkoja voi kopioida ja niitä
voi kopioida sisaruksille. Jatkossa myös loma-aikojen
läsnäolot ilmoitetaan sovelluksen kautta.
Tieto Edua voi käyttää myös etävanhempi, joka on
lapsen virallinen huoltaja. TietoEdun kautta pystyt nyt
myös seuraamaan varaamiasi tunteja.
Lisätietoja päiväkodin johtaja p. 040-6639683.
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