SWINGIO - Pikaohje: Etusivu
Swingio – tapahtumapäiväkirja perustuu kirjauksiin, joilla voi olla erilaisia
lisätietoja ja ominaisuuksia ja niihin voi liittyä tehtäviä. Kirjaus voi sisältää tekstiä,
kuvia ja muita liitteitä. Etusivulla voit selata ja avata kirjauksia ja luoda uusia.

Etusivu
Tehtävät
Haku

Navigointipainikkeet

Nykyinen päiväkirja
ja toiseen
siirtyminen

Luo uusi
kirjaus

Klikkaamalla kuvaa
aukeaa käyttäjän
tiedot erilliseen
ikkunaan. Tiedot
haetaan käyttäjän
Asetuksista (ks. viim.
sivu)

Lisätoiminnot menu

Näytä
Koko
kirjaus

Kommentoi
kirjausta

Merkitse
nähdyksi

Kirjausten
lajittelutapa
Kalenteri

Liitetiedostot
– avaa
klikkaamalla

Ilmoitukset

Kuvien esikatselu – klikkaa
kuvat suuremmiksi
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SWINGIO - Pikaohje: Mobiilikoko
Kun SwingIO–päiväkirjaa käyttää puhelimella, tabletilla tai muutoin kapealla
näytöllä, muuttuu käyttöliittymä tiiviimmäksi.

Etusivu Tehtävät Haku

Luo uusi
kirjaus

Nykyinen päiväkirja ja toiseen
siirtyminen löytyvät
mobiilikoossa lisätoiminnot menun alta
Kirjausvirran
esitystapa,
Ilmoitustaulu
ja kalenteri
löytyvät
yhden
pudotusvalikon alta

Navigointipainikkeet
Liitetiedostot –
avaa
napauttamalla
tiedostonimeä

Näytä
Koko
kirjaus

Nähty merkinnät

Kommentit

Kuvien esikatselu – napauta
kuvat suuremmiksi, tällöin
voit myös zoomata kuvia

Kommentoi
kirjausta –
Lähetä –
painike tulee
näkyviin kun
kentässä on
tekstiä. Voit
lisätä liitteen
myös
kommenttiin.

Merkitse
nähdyksi
Nähty –merkintöjen lisäinfo:
Kuka merkinnyt ja milloin ja
ketkä jakeluun merkityistä
eivät ole merkinneet
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SWINGIO - Pikaohje: Uusi kirjaus
Kirjaukseen liitettävät lisätiedot riippuvat päiväkirjasta ja asetuksista. Myös
kirjaustyyppi saattaa vaikuttaa siihen, mitä kenttiä pitää täyttää. Voit liittää
kirjauksiin yhden tai useamman liitteen.
Luo uusi
kirjaus

Kirjoita sisältö
Lisää kuva / liite
Näytä lisäkentät
Tyhjennä kentät

Kirjauksen sisältö
Kirjaustyypin
valinta / vaihto

Jos valitset
Tehtävä –kentän,
aukeavat alle
tehtävän
lisätiedot

Valitse vastuuhenkilöt / jakelu
– kirjoita nimen
osa kenttään
suodattaaksesi
listaa

Valitse prioriteetti

Kirjaustyypistä riippuen saattaa olla muitakin
lisäkenttiä, pakolliset on merkitty tähdellä
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SWINGIO - Pikaohje: Asetukset
 Omissa asetuksissa kannattaa käydä laittamassa itselle profiilikuva, jotta
kirjauksissa ja kommenteissa näkyy ”oikea” ihminen.
 Lisäksi voit säätää mistä kaikesta saat ilmoituksia sähköpostitse.
 Asetusten tiedot aukeavat muille käyttäjille pikkuikkunaan kun
käyttöliittymässä klikataan käyttäjän profiilikuvaa – esim. puhelinnumero on
näppärä mobiililaitteessa kun siihen voi soittaa numeroa klikkaamalla
Asetuksiin pääsee Menu –
painikkeen alta löytyvästä Omat
asetukset –kohdasta.

Poista profiilikuva
Painike avaa dialogin, jossa voit ladata profiilikuvan.
Mobiililaitteissa tarjotaan vaihtoehdoksi myös laitteen
kameraa, jolloin voit ottaa kuvan suoraan sillä.
(Profiilikuva vaihtuu heti kun klikkaat ok/tallenna
kuvadialogiin – se ei vaadi profiilin tallennusta.)
Tehtävänimikkeesi
Puhelinnumerosi
Valitse tilanteet, joissa haluat
ilmoituksen sähköpostiisi
Päivittäinen uutiskirje
lähetetään sähköpostiin jos
edellisenä päivänä on
päiväkirjassa tapahtunut jotain
Voit laatia kuvauksen itsestäsi

Siirry vaihtamaan SwingIO-palvelun salasanasi
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Vaihda käyttöliittymän kieli

