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1. Mikä on Adobe Connect? 

Adobe Connect (ent. Adobe Connect Pro) on verkkoneuvottelu/-opetusjärjestelmä. Järjestelmän käytön 

hyötyjä ovat mm. kustannussäästöt matkakustannusten hävitessä sekä mahdollisuus tallentaa luentoja 

myöhemmin katseltavaksi. 

1.1 CONNECTIN TOIMINTA 

Connect on asennettu keskitetylle palvelimelle, jolle tehdään nettihallinnan kautta ns. huoneita. 

Huoneiden määrää ei ole rajoitettu, joten on täysin mahdollista luoda jokaiselle tarkoitukselle oma 

huoneensa. Huoneisiin voidaan määrittää käyttöoikeuksia usealle eri käyttäjille, lisää käyttöoikeuksista 

kohdassa 2. Connectin käyttöoikeudet. 

Connectin käyttöön ei välttämättä tarvita käyttäjätunnusta, vaan myös vierailijoita voi päästää huoneeseen. 

Vierailijat saavat oletuksena heikoimman, participant-tason käyttöoikeuden. Joskin huoneessa oleva host 

voi tätä muuttaa huoneen sisällä. 

Connect pohjautuu Adoben kehittämään Flash-tekniikkaan, joten ilmainen Adobe Flash Player on 

pakollinen lisäosa. Lisäksi Connectin toimintaa parantaa erillinen Add-in, jonka asennuksen jälkeen 

huoneet avautuvat omassa ikkunassaan. 

1.2 CONNECT-YHTEYS 

Connect-yhteyden muodostamiseen suositellaan seuraavanlaista tai parempaa kokoonpanoa: 

1.2.1 Windows 

- 2 GHz Pentium 4 (kaikille windows-versiolle XP:stä eteenpäin) 

- 2 GB muistia 

- Selain: IE6 tai uudempi, Firefox tai Chrome (Connect Add-in ei toimi) 

- Adobe Flash Player 10.1 

1.2.2 Mac OS 

- 1,83 GHz Intel Core Duo 

- Mac OS X 

- 1 GB muistia 

- Selain: Safari 4 tai 5, Chrome 

- Adobe Flash Player 10.1 
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1.2.3 Linux (Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 4.x tai uudempi, Novell SUSE 9.x tai 10.x) 

- Connect Add-in vain Ubuntulle ja Red Hat v6.1:lle 

- Selain: Firefox 

- Adobe Flash Player 10.1 

1.2.4 Solaris 10 

- Connect Add-In ei saatavilla 

- Firefox 3 

- Adobe Flash Player 10.1 

1.2.5 Connect Mobile (Android ja iOS) 

- Android ja iOS -laitteille on saatavilla erillinen, ilmainen client-softa ohjelmakaupasta. Windows Phonelle 

ei löydy vastaavaa ainakaan ohjeen kirjoitushetkellä. 

Minimikäyttöön riittää kaiuttimet, joilla voi esitystä kuunnella. Osallistumiseen tarvitaan lisäksi mikrofoni 

ja tarvittaessa web-kamera osallistujan kuvan välittämistä varten. Lisäksi sujuvaan käyttöön suositellaan 

vähintään 1 megan nopeudella varustettua nettiyhteyttä, mielellään verkkokaapelia käyttäen. 

Palomuurien suhteen tulee porttien 80 (HTTP), 443 (SSL) ja 1935 (RTMP) olla avattuna Connectin 

tarvitsemalle tietoliikenteelle. 

 

2. Connectin käyttöoikeudet 

Connectissa on kolme erillaista käyttöoikeutta: participant, presenter ja host. 

2.1 PARTICIPANT 

Participant-oikeus kaikkein heikoin oikeus. Tällä oikeudella on mahdollista vain kuunnella ja katsella 

esitystä, ainoa tapa osallistua esitykseen on chat tai jonkin toisen podin kautta. Mikrofonin käyttöoikeutta 

ei ole, ellei sellaista erikseen käyttäjälle myönnetä. 

2.2 PRESENTER 

Presenter on esittäjä. Hänellä on oikeus käyttää mikrofoniaan ja web-kameraansa sekä useimpia podeja, 

mukaanlukien sharepod, jolla voi jakaa powerpointteja tai vaikkapa oman tietokoneen näyttöä. 
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2.3 HOST 

Host on korkein oikeus, mitä neuvotteluhuoneessa on saatavilla. Host kykenee muokkaamaan huoneen 

neuvotteluhuoneen ulkoasua, lisäämään tai poistamaan podeja layoutilta. Tarvittaessa host kykenee myös 

vaihtamaan osallistujien käyttöoikeuksia, myöskin omaansa. 

 

3. Connectin nettihallinta 

Connectin nettihallintaan kirjaudutaan osoitteessa https://connect.funet.fi/. Kirjautumisessa käytetään 

samoja käyttäjätunnuksia kuin työasemalle tai webmailiin kirjautuessa. Kirjautuminen on rajoitettu vain 

henkilökunnalle, eikä opiskelijatunnuksilla siten pysty nettihallintaan eikä huoneisiin kirjautumaan. 

Kirjautumisen jälkeen aloitussivulla lukee vasemmassa yläreunassa Adobe Connect, joka toimii samalla 

linkkinä aloitussivulle. Oikeassa yläreunassa on kolme tekstilinkkiä: My Profile, Help ja Logout: käyttäjän 

nimi. Logout kirjaa käyttäjän ulos nettihallinnasta ja Help avaa englanninkielisen ohjesivuston. My 

Profilen alta löytyy käyttäjätunnukseen liittyviä tietoja, tosin normaalisti tuolla ei henkilökunnan osalta ole 

tarvetta mennä. Mikäli käyttäjälle on tehty erillinen käyttäjätunnus, täältä kautta hän voi käydä 

vaihtamassa salasanansa. 

Seuraavaksi aloitus sivulla on harmaa työkalurivi, jossa on seuraavat painikkeet vasemmalta oikealle: 

Home, Content, Meetings, Reports, Administration ja viimeisenä oikeassa reunassa Search. 

 

Home 

- Home on aloitussivu, jonka yläosassa on Content nappi ja sen alla kolmevälilehtinen alaosa. 

- Content-nappi on itse asiassa linkki omaan sisältökansioon, josta tarkemmin kohdassa 5.2 Content. 

- Vasemmalla välilehdellä on My Calendar, jolla ei oikeastaan ole mitään virkaa niin kauan kuin Connectin 

omaa aikataulusta ei oteta käyttöön. 

- Keskimmäisellä välilehdellä on My Meetings, jossa on listaus kaikista huoneista, joihin kirjautuneelle 

käyttäjälle on annettu jokin käyttöoikeus. Nimeä klikkaamalla oikealle puolelle tulee yhteenveto valitusta 

huoneesta. Open-nappi aukaisee huoneen. 

- Oikeassa välilehdessä on Resources, joka antaa neljä linkkiä erillaisiin ohjesivuihin. Jokaisella linkillä on 

oma lyhyt selitteensä ja kaikki ohjesivut ovat englanninkielisiä. 

Content 

- Content  on Connectin sisältöpalvelu, jonka käyttöön tarvitsee laajennetun käyttöoikeuden. Tätä 

käyttöoikeutta voit pyytää tietohallintopalveluista. 
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- Tänne voi ladata sisältöä ja jakaa sitten linkkejä niihin. Hyvä esimerkki tästä voisi olla tallennusten 

siirtäminen tänne, jolloin ne ovat helpommin ja nopeammin löydettävissä. 

- Content jakautuu kolmeen osaan: Shared Content, User Content ja Forced Recordings 

- Forced Recordings ei ole käytetössä palvelimella, eikä näin ollen toimi kuin Connectin 

pääkäyttäjätunnuksilla. 

- Shared Content on tarkoitettu sellaisen materiaalin tallentamiseen, josta sen löytävät helposti muutkin 

kuin lataaja. Shared Content on jaettu yksikkökohtaisiin kansioihin, tarkoitus on että materiaalit 

tallennetaan oman yksikön kansion alle. Tarvittaessa yksikön kansion alle voi vielä tehdä uuden alikansion 

New Folder napilla. 

- User Content on tarkoitettu oman materiaalin tallentamiseen, joita kenenkään muun kuin lataajan ei 

tarvitse löytää. User Content on jaettu yksikkökohtaisiin kansioihin, tarkoitus on että materiaalit 

tallennetaan oman yksikön kansion alle. Tarvittaessa yksikön kansion alle voi vielä tehdä uuden alikansion 

New Folder napilla. 

Meetings 

- Täällä sijaitsevat kaikki Connectin huoneet. Tarkemmin tästä osiosta sekä huoneen luomisesta kerrotaan 

osassa 4. Huoneen luominen. 

Reports 

- Tämän osion käyttöön tarvitaan laajennetut käyttöoikeudet nettihallintaan. 

Administration 

- Tämän osion käyttöön tarvitaan laajennetut käyttöoikeudet nettihallintaan. 

 

4. Huoneen luominen 

Huoneen luominen tapahtuu nettihallinnan kautta, kirjaudu siis sinne ensin osoitteessa https://connect.funet.fi/
Kirjautumisen jälkeen ylävalikossa on kohta Meetings, joka avaa huonelistauksen. 

Huoneet jaetaan kahteen osioon: Shared Meetings (jaetut huoneet) ja User Meetings (henkilökohtaiset 

huoneet). Shared-puolelle on tarkoitus luoda huoneita joita käyttää aktiivisesti ja ehkä eri aikoihinkin 

isompi porukka (esim. kokoukset). User-puoli on tarkoitettu henkilökohtaisenpaan käyttöön eli huoneita, 

joissa on vain yksi host. Kummallakin puolella on vielä yksikkökohtainen kansiojako. Suotavaa olisi, että 

luot huoneen oman yksikkösi kansioon, tämä tapahtuu klikkaamalla kansion nimeä. Tarvittaessa on 

mahdollista luoda vielä yksikkökansion sisään oma kansio New Folder-napilla. Neuvotteluhuone luodaan 

klikkaamalla New Meeting-nappia. 
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4.1 MEETING INFORMATION 

- Uutta huonetta luodessa täytetään ensin huoneen tiedot. Huoneen nimi on pakollinen tieto, sen 

kannattaa olla mahdollisimman kuvaava, esim. kurssin tunnus ja/tai nimi. 

- Custom URL kohdassa huoneelle voidaan valita www-osoite, joka on muotoa https://connect.funet.fi/huone

Valitessasi huoneen osoitetta, kannattaa ensin kokeilla haluttua osoitetta, mikäli selain antaa virhe-

ilmoituksen, on huoneen nimi vapaa ja käytettävissä. Mikäli www-osoitetta ei anneta, palvelin arpoo
huoneelle summittaisen merkkijonon huoneen osoitteeksi. 

- Summary-kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoinen kuvaus (4000 merkkiä)  huoneen 

käyttötarkoituksesta, tämä ei kuitenkaan ole pakollista. 

- Start-time ja Duration liittyvät kokouskäyttöön, mutta huone toimii kuitenkin näidenkin annettun 

ajankohdan ulkopuolellakin, joten näiden käyttöä ei suositella. Template-valinnalla voidaan vaikuttaa 

uuden huoneen layoutteihin ja podeihin, mutta näitä on hyvin helppoa muuttaa myöhemmin. 

- Kielivalinta on pakollinen, mutta koska järjestelmä ymmärtää vain hyvin rajallisen määrän kieliä, joihin 

suomi ei kuulu, niin valintakohtaan kannattanee jättää jo oletuksena oleva englanti. 

- Access-kohdassa valitaan, miten huoneeseen pääsee sisään. Ylin vaihtoehto (Only registered users may 

enter the room) on kaikkein tiukin, sen valitsemalla vain käyttäjätunnuksen omaavat pääsevät 

kirjautumaan huoneeseen. Keskimmäinen vaihtoehto (Only registered users and accepted guests may enter 

the room) on toiseksi tiukin. Tässä valinnassa huoneeseen jo kirjautunut host voi halutessaan sallia 

sisäänpääsyn vierailijoille. Viimeinen vaihtoehto (Anyone who has the URL for the meeting can enter the 

room) sallii kaikkien osoitteen tietävien (tai arvaavien) pääsyn huoneeseen. 

- Audio Conference Settings kohdalla ei ole mitään merkitystä, sillä Connect-järjestelmää ei ole kytketty 

osaksi puhelinjärjestelmiä. 

- Kun tarvittavat tiedot on annettu, siirrytään Next-napilla kohtaan Participants. 

4.2 PARTICIPANTS 

- Participants-vaiheessa valitaan ne käyttäjät ja heille käyttöoikeudet, joille halutaan sallia pääsy 

huoneeseen. 

- Sivulla on kaksi käyttäjätunnus listausta, joista vasemmanpuoleisessa on listattu kaikki käytettävissä 

olevat käyttäjät ja oikeanpuoleisessa huoneen käyttäjäksi määritellyt henkilöt 

- Vasemman listauksen alareunassa on näppärä Search-ominaisuus, jolla listauksessa näkyviä käyttäjiä voi 

suodattaa joko etunimen tai sukunimen mukaan (käyttäjätunnus ei toimi). 

- Lisättävä käyttäjä valitaan vasemmasta listasta klikkaamalla nimeä kerran, jolloin rivi maalataan 

valinnan merkiksi, ja sen jälkeen painamalla alareunan Add-nappia. Käyttäjätiedot siirtyvät näkyviin 

oikealla olevaan listaukseen. Lisätty käyttäjä saa oletuksena participant-oikeuden. 



 

 

Sivu 10/29  

- Oikealla olevassa listauksessa voidaan käyttäjä valita hiiren napsautuksella, jonka jälkeen Permissions- ja 

Remove-napit ovat käytettävissä. Permissions-nappi avaa oikeuslistauksen, joista voi valita käyttäjälle 

halutun oikeuden. Listauksesta löytyy myös Denied-vaihtoehto, jolla käyttäjää voi estää pääsemästä 

huoneeseen. Remove-napilla käyttäjä ja hänen käyttöoikeutensa poistetaan huoneen käyttäjistä. 

- Oletuksena huonetta luomassa oleva käyttäjä on automaattisesti lisätty huoneeseen host-oikeudella 

(oikean puoleisessa listauksessa, voi halutessa muuttaa oikeutta tai vaikka poistaa kokonaan). 

- Tämän valinnan jälkeen voi painaa jo Finish-nappia, joka viimeistelee huoneen. Next-napin painaminen 

siirtyy kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen, Send Invitations. 

4.3 SEND INVITATIONS 

- Tällä sivulla voidaan lähettää sähköpostiviesti niille, jotka Participants-vaiheessa lisättiin huoneen 

käyttäjiksi. Kuitenkin parempi tapa hoitaa tämä on käyttää käytössämme olevaa Microsoft Exchangen 

sähköposti- ja kalenterijärjestelmää. 

 

5. Connect-huone (nettihallinta) 

Nettihallinnan puolella Connect-huone on erotettu kansiosta erilaisella kuvakkeella, jossa on hahmo 

kaaviokuvan edessä. Kuvakkeen vieressä on huoneen nimi, joka toimii linkkinä huoneen tietoihin. 

Huoneen tiedot jakautuvat seitsemään osioon. 

 

5.1 MEETING INFORMATION 

- Tämä osio näytetään oletuksena huoneen tietoihin siirryttäessä. Siinä kerrotaan lyhyt yhteenveto 

huoneesta. 

- Tärkein tieto tällä sivulla on URL, josta voi kopioida huoneen webosoitteen jakamista varten. Osoitteen 

klikkaaminen avaa itse huoneen. 

- Huoneen voi avata myös alaosan Enter Meeting Room nappia klikkaamalla. 

5.2 EDIT INFORMATION 

- Tämä antaa mahdollisuuden muuttaa joitain huoneen tietoja, mutta ei aivan kaikkia. Sivu on pitkälti 

samankaltainen kuin uutta huonetta luotaessa annettavat huoneen tiedot. Tarvittaessa tutustu kohtaan 4.1 

Meeting Information. 
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- Tärkeimmät muutettavat kohteet ovat huoneen nimi (Name), kuvaus (Summary) ja huoneen sisäänpääsy 

säännöt (Access). 

5.3 EDIT PARTICIPANTS 

- Täällä voidaan muokata huoneen käyttäjiä ja heidän oikeuksiaan. 

- Tämä kohta on täysin samanlainen kuin huonetta luotaessa tehtävä käyttäjien lisääminen, joten 

tarvittaessa tutustu kohtaan 4.2 Participants. 

5.4 INVITATIONS 

- Tässä kohdassa voi lähettää uusia kutsuja sähköpostitse. Kuitenkin on järkevämpää käyttää jo 

olemassaolevia sähköposti-/kalenteripalveluita, joten tämän käyttöä ei suostella. 

5.5 UPLOADED CONTENT 

- Täältä löytyvät kaikki tiedostot, jotka on ladattu tämän huoneen käyttöön. 

- Tiedoston nimeä klikkaamalla  avautuu tiedostosta kertova infosivu. Infosivulta löytyvää webosoitetta 

klikkaamalla tiedosto avautuu uuteen ikkunaan. 

- Tiedoston voi poistaa Uploaded Content osiossa laittamalla sen kohdalla vasemmassa reunassa olevaan 

ruutuun ruksin klikkaamalla ja painamalla Delete-nappia. Kuitenkaan kokeilujen perusteella tiedosto ei 

häviä itse palvelimelta ja jos sitä oli esitetty share-podissa, sen saa sieltä edelleen näkyviin. Ainoa varma 

tapa estää tiedoston avaaminen käyttäjien toimesta, on tuhota Connect-huone ja luoda se uudelleen. 

Palvelimelta tiedostoa ei käyttäjä pysty poistamaan, tässä tapauksessa on otettava yhteyttä 

tietohallintopalveluihin ja kerrottava tarkka tiedoston nimi. Sen löytää tiedoston info-sivulta Title 

kohdasta. 

5.6 RECORDINGS 

- Tässä osiossa hallitaan Connect-huoneessa tehtyjä tallenteita. Tallenteet ovat oletuksena suljettuja ja 

niiden katselemiseen tarvitaan käyttäjätunnukset Connect-palveluun. Näin ollen esim. opiskelijat eivät 

pääse katselemaan tallenteita, koska heidän tunnuksillaan ei kirjautuminen onnistu. 

- Tallenteen taulukossa oleva Access-kohta kertoo, tarvitaanko katseluun kirjautumista vai ei. Mikäli 

sarakkeessa on keltainen suljetun lukon kuvalla varustettu kuvake ja teksti Private, vaaditaan 

kirjautumista. Jos siinä harmaa avoimen lukon kuvalla varustettu kuvake ja teksti Public, ei katseluun 

vaadita kirjautumista. 
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- Tallenteen tilaa voi vaihtaa laittamalla halutun tallenteen kohdalla vasemmalla olevaan ruutuun ruksin ja 

klikkaamalla Make Public tai Make Private nappia. Make Public tekee tallenteesta julkisen kaikkien 

katsottavissa olevan, Make Private tekee siitä yksityisen, kirjautumista vaativan tallenteen. Vastaavasti 

Delete-napilla voi poistaa valitun tallenteen ja sen voi siirtää johonkin kansioon Move To Folder napilla. 

- Edit-sarakkeessa on linkki Edit, jolla tallenne avautuu muokkaustilaan. Tässä tilassa on mahdollista 

muokata tallennetta jonkin verran, kuten esim. poistaa ylimääräisiä pätkiä. 

- Offline-sarakkeessa oleva Make Offline linkki siirtää tallenteen käyttäjän työasemalle. Johtuen siitä, että 

Connect-palvelimella tallenne koostuu useasta eri tiedostosta, täytyy tallenne katsella läpi 

kokonaisuudessaan, jotta tallenne saadaan koostettua yhdeksi tiedostoksi. Tiedostomuoto on Flash Video 

ja sen katselemiseen saattaa tarvita erillisen ohjelmiston. Esimerkiksi ilmainen VLC-Player osaa toistaa 

tätä videomuotoa monen muun lisäksi. 

- Name-sarakkeessa näytetään videokasettia kuvaava kuvake ja tallenteelle ennen tallennuksen aloitusta 

määritelty nimi. Nimeä klikattaessa avautuu tallenteesta kertova infosivu, jolta selviää tallenteen nimen 

lisäksi sen kesto. Täältä löytyy myöskin tallenteen katselemiseksi tarvittava webosoite kohdasta URL for 

Viewing. Infosivun alaosassa on kaksi nappia, joista ensimmäinen on Edit Recording. Tämä avaa tallenteen 

muokkaustilaan. Toinen nappi on Make Offline, jolla tallenne voidaan siirtää omalle työasemalle. 

5.7 REPORTS 

- Tässä osiossa voi tutkia huoneen käytöstä muodostettuja tilastoja. 

- Summary osiossa kerrotaan mm. kuinka monta kertaa huonetta on käytetty (Unique Sessions), milloin oli 

viimein käyttökerta (Most Recent Session) ja paljonko huoneessa on ollut enimmillään osallistujia (Peak 

Users). 

- By Attendees osiossa näytetään, milloin ja ketkä ovat huoneeseen kirjautuneet. Huoneessa käyviä 

vierailijoita ei näytetä. 

- By Sessions osassa näytetään milloin huone on ollut käytössä, kuinka kauan ja kuinka monta osallistujaa 

istunnossa on ollut läsnä. 

- By Questions osassa näytetään huoneessa käytettyjen kyselyiden tulokset. 

 

6. Connect-huone (työkalurivit)  

Connect-huoneen työkalurivien ja valikoiden sisältö karsiutuu käyttöoikeuden heiketessä. Host-käyttäjällä 

kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä, kun taas participant käyttäjällä on käytössään on äärimmäisen 

rajattu työkalusetti. Tämä ohje käy läpi kaikki hostin käytössä olevat työkalut, siksi kaikki tässä kerrottavat 

ominaisuudet eivät välttämättä ole kaikkien käytössä. Host näkee ylärivillä päätyökalurivin ja mahdollisesti 

oikeaan reunaan sijoitetun layout-työkalurivin. 
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6.1 ADOBE-KUVAKE 

- Ylärivin vasemmassa reunassa on ensimmäisenä Adoben kuvake. Tämä kuvake toimii linkkinä Adoben 

Connectista kertoville, englanninkielisille verkkosivuille. 

6.2 MEETING-VALIKKO 

- Tämä valikko liittyy Connect-huoneen yleisistä asetuksista. Valikosta kerrotaan tarkemmin kohdassa 6. 

Connect-huone (Meeting-valikko). 

6.3 LAYOUTS-VALIKKO 

- Tämä valikko tarjoaa työkalut Connect-huoneen layouttien hallintaan. Valikosta kerrotaan tarkemmin 

kohdassa 6. Connect-huone (Layouts-valikko). 

6.4 PODS-VALIKKO 

- Tästä valikosta löytyvät työkalut Connect-huoneen podien hallintaan. Valikosta kerrotaan tarkemmin 

kohdassa 6. Connect-huone (Pods-valikko). 

6.5 AUDIO-VALIKKO 

- Ensimmäisennä vaihtoehtona valikossa on Microphone Rights For Participants. Tämän valitsemalla 

participant-käyttäjät saavat oikeuden käyttää omaa mikrofoniaan aivan samoin kuin presenter- ja host-

käyttäjätkin. Muita oikeuksia participant-käyttäjille ei anneta. Mikäli vaihtoehto on päällä, valinnan 

vasemmalla puolella on väkänen. Uudelleen valinta kytkee vaihtoehdon päältä. 

- Toinen vaihtoehto on Enable Single Speaker Mode. Tämän ollessa päällä Connect-huone sallii pitää vain 

puhujan mikrofonin päällä, muut osallistujat eivät saa ääntään kuuluviin ennenkuin nykyinen puhuja 

lopettaa puheensa. Tämä vaihtoehto on varsin näppärä joissain suuremmissa kokouksissa, kun osallistujia 

on monta, keskustelu kiivasta ja järjestelmän välittämä ääni alkaa puuroutua epäselväksi. Haittapuolena 

on, että jollain puhujalla voi olla taustamelun suodatin huonosti säädettynä ja järjestelmä pitää hänen 

mikrofoniaan päällä. Tällöin muilla osallistujilla voi olla hankaluuksia päästä puhumaan ääneen. 
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6.6 KAIUTIN-KUVAKE 

- Klikkaamalla kaiutin-kuvaketta kytketään huoneesta tuleva ääni päälle tai pois. Harmaa kuvake ilman 

ääniaaltokuvaajaa tarkoittaa, että huoneen ääntä ei kuulu. Vihreänä oleva kuvake ääniaalltokuvaajan 

kanssa tarkoittaa, että huoneen ääntä välitään kaiuttimeen/kuulokkeisiin. 

- Kuvakkeen oikeassa reunassa on alaspäin osoittava kolmio, josta klikkaamalla avautuu lisävalintoja. 

- Mute My Speakers kytkee huoneesta tulevan äänen pois päältä. Valinnan ollessa päällä valintana lukee 

Unmute My Speakers, joka kytkee huoneesta tulevan äänen päälle. 

- Adjust Speaker Volume valinnalla avautuu ikkuna, jossa olevalla liukurilla voi määrittää huoneesta 

tulevan äänen voimakkuuden. 

6.7 MIKROFONI-KUVAKE 

- Kuvaketta klikkaamalla kytketään mikrofoni päälle tai pois. Kuvakkeen ollessa harmaa tai vihreänä, jossa 

on poikkiviiva mikrofonikuvan päällä, on mikrofoni pois päältä. Vihreänä oleva ja puhuessasi 

ääniaaltokuvaajia välkyttävä kuvake tarkoittaa mikrofonin olevan päällä. Ääniaaltokuvaajat kertovat 

mikrofonista lähtevän äänen voimakkuuden. 

- Kuvakkeen oikealla puolella oleva alaspäin osoittava kolmio avaa valikon, jossa on mikrofoniin ja ääneen 

liittyviä valintoja. 

- Mikäli mikrofonikuvake on harmaana, ei mikrofonia ole kytketty päälle. Ainoana valintana on tällöin 

Connect My Audio. Tämä kytkee mikrofonin päälle ja alkaa lähettää mikrofonin nappaamaa ääntä 

Connect-huoneeseen (mikäli se on sallittu host-käyttäjän toimesta). 

- Mute My Microphone sulkee mikrofonista lähtevän äänen. Valinnan vasemmalla puolella on väkänen, 

mikäli mikrofoni on suljettuna. Tällöin mikrofoni-kuvake on vihreä ja sen päällä kulkee poikkiviiva. 

- Disconnect My Microphone valinta sulkee mikrofonin kokonaan ja palauttaa kuvakkeen harmaaksi. 

- Adjust Microphone Volume avaa uuden ikkunan, jossa voi säätää liukurilla mikrofonin huoneeseen 

lähettämän äänen voimakkuutta. 

- Mikäli mikrofonia tai webkameraa ei ole vielä käynnistetty, Flash Player ohjelmisto saattaa pyytää lupaa 

käyttää mikrofonia. Tähän pyyntöön tulee vastata klikkaamalla Allow. Jos klikkaa Deny, ääntä ja 

webkameran kuvaa ei voi lähettää huoneeseen. 

6.8 WEBKAMERA-KUVAKE 

-  Kuvaketta klikkaamalla webkamera käynnistyy ja välittää videokuvaa huoneen videopodiin. Huoneeseen 

lähetetään videokuvaa esikatselutilassa, kunnes käyttäjä antaa luvan videokuvan jakamiseen. 
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- Harmaana oleva kuvake tarkoittaa, että webkamera ei lähetä videokuvaa. Vihreä kuvake ilmaisee 

webkameran välittävän kuvaa huoneeseen. 

- Kuvakkeen oikealla puolella oleva alaspäin osoittava kolmio avaa alavalikon, jonka sisältö muuttuu sen 

mukaan, lähettääkö webkamera kuvaa vai ei. Kameran ollessa pois päältä, vaihtoehtoja on kaksi. Kameran 

ollessa päällä vaihtoehtoja on joko kolme tai neljä. 

- Jos webkamera ei välitä kuvaa, valikossa ensimmäisenä vaihtoehtona on kameran käynnistävä Start My 

Webcam vaihtoehto. 

- Jos webkamera välittää videokuvaa ensimmäisenä vaihtoehtona on kuvan lähettämisen lopettava Stop 

My Webcam. 

- Webkameran lähettäessä videokuvaa esikatselutilassa, toisena vaihtoehtona on Start Sharing, joka siirtyy 

esikatselutilasta lähettämään videokuvaa kaikille huoneessa oleville osallistujille. Tämän valinnan jälkeen 

tämä vaihtoehto poistuu valikosta. 

- Webkameran lähettäessä videokuvaa toisena tai kolmantena valintana on Preferences. Tämä avaa 

kohdassa 7.4 Preferences selvitetyn ikkunan Video-kohdalta. 

- Viimeisenä vaihtoehtona on aina Enable Webcam for Participants. Tämän valinta sallii participant-

käyttäjien käyttää omaa webkameraansa videokuvan lähettämiseksi huoneeseen. Tämän asetuksen ollessa 

päällä, valinnan oikeassa reunassa on väkänen. Uudelleen valinta poistaa tämän oikeuden participant-

käyttäjiltä. 

6.9 HUOMIO-KUVAKE 

-  Tällä kuvakkeella voidaan ilmaista äänettömästi esittäjälle useita erillaisia huomioita. Kun tätä kuvaketta 

käytetään, valittu kuvake ilmestyy attendees-podiin kuvakkeen valinneen käyttäjän nimen oikealle 

puolelle. Samalla huomio-kuvakkeen ikoni muuttuu valintaa vastaavaksi kuvakkeeksi. 

- Kuvakkeen oikeassa reunassa on alaspäin osoittava kolmio, joka avaa alavalikon. Tästä valikosta löytyvät 

kaikki käytettävissä olevat huomiokuvakkeet. 

- Oletuksena on viittauskuvake Raise Hand, jonka tarkoitus on pyytää puheenvuoroa. Sen kuvakkeena on 

 piirretty hahmo, joka pitää toista kättä ylhäällä. 

- Agree kuvakkeen tarkoitus on ilmaista olevansa sama mieltä kuin puhuja. Sen kuvakkeena toimii vihreän 

ympyrän sisään sijoitettu väkänen. 

-  Disagree kuvakkeen tarkoitus esittää olevansa eri mieltä kuin puhuja. Sen kuvakkeena toimii punaisen 

ympyrän sisään sijoitettu ruksi. 

-  Step Away kuvakkeen tarkoitus on ilmaista, että käyttäjä on poistunut koneen ääreltä eikä täten ole sillä 

hetkellä osallisena huoneessa. Sen kuvakkeena toimii harmaan ympyrän sisällä oleva punainen viiva. 
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- Speak Louder kuvakkeen tarkoitus on ilmaista puhujalle, että hänen äänensä ei kuulu tarpeeksi 

kuuluvasti. Kuvakkeena toimii kaiuttin, josta lähtee ääniaaltoja. 

- Speak Softer kuvakkeen tarkoitus on ilmaista puhujalle, että hänen äänensä kuuluu turhankin 

voimakkaasti. Kuvakkeena toimii kaiuttin, josta ei lähde ääniaaltoja. 

- Speed Up kuvakkeen tarkoitus on ilmaista puhujalle, että hän voisi esittää asiansa hieman nopeammin. 

Yleensä käytetään tilanteissa, joissa puhujia on useita ja puheaikaa rajatusti. Kuvakkeena toimii keltainen 

jänis. 

- Slow Down kuvakkeen tarkoitus on ilmaista puhujalle, että hän etenee turhan joutuin eikä hänen asiaansa 

ehkä keretä sisäistää. Kuvakkeena toimii vihreä kilpikonna. 

- Laughter kuvakkeen tarkoitus on ilmaista, että puhujan kertoma asia herätti huvittuneisuutta. 

Kuvakkeena toimii keltainen naurava hymiö. 

- Applause kuvakkeen tarkoitus on ilmaista, että käyttäjä haluaa antaa aplodit puhujalle. Kuvakkeena 

toimii yhteenlyödyt kädet. 

- Jos käyttäjä on valinnut jonkun huomio-kuvakkeen, viimeinen vaihtoehto Clear Status on aktiivinen. 

Tällä poistetaan valittu huomio-ikoni näkymästä. 

6.10 NOTIFICATION-KUVAKE 

- Tämä kuvake ilmestyy näkyviin, kun jokin sitä käyttävä asetus on voimassa. Asetukset näytetään 

avautuvana alavalikkona. 

- Kuvakkeena toimii harmaan ympyrän sisään sijoitettu i-kirjain. 

- Tämän kautta päällä olevat asetukset voidaan myös poistaa käytöstä. 

6.11 RECORDING-KUVAKE 

- Recording-kuvakkeena toimii punainen ympyrä. Se näytetään vain jos tallennus on päällä. 

- Kuvaketta klikkaamalla tulee esiin tallennuksesta kertova ilmoitus, jonka alareunassa on linkki 

tallennuksen lopettamiseen. 

6.12 HELP 

- Avaa alavalikon, josta löytyy linkkejä ohjeita ja apua tarjoaville, englanninkielisille sivustoille. 
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6.13 CONNECTION STATUS 

- Työkalurivin aivan oikeassa reunassa on kapea värikoodattu osio, jonka tarkoitus on osoittaa kuinka hyvä 

yhteys huoneessa on. 

- Mikäli hiiren osoitin viedään palkin päälle, tulee esille pieni ilmoitus. Tämä kertoo sanallisesti 

verkkoyhteyden sen hetkisen tilan. 

- Palkkia klikkaamalla tulee esiin tarkempi ja teknisempi ilmoitus, joka näyttää yhteysnopeudet 

reaaliaikaisesti. 

 

7. Connect-huone (Meeting-valikko) 

Tässä osiossa käydään läpi Connect-huoneesta löytyvä Meeting-

valikko yksityiskohtaisesti ylhäältä alas siten, kuten se näkyy host-

oikeuden omaavalle käyttäjälle. Participant- ja Presenter-käyttäjien 

näkymä valikosta on karsitumpi. 

7.1 MANAGE MEETING INFORMATION 

- Tämä valinta toimii pikalinkkinä Connect-huoneen 

nettihallintaan. Tästä lisää kohdassa 5. Connect-huone 

(nettihallinta). 

7.2 MANAGE ACCESS & ENTRY 

- Manage Access & Entry avaa alavalikon, joka jakautuu useampaan kohtaan. 

- Ensimmäisenä Invite Participants, jolla voidaan lähettää palvelimelta sähköpostilla osallistumispyyntöjä. 

Tosin kannattaa käyttää olemassa olevaa sähköposti-/kalenterijärjestelmää tähän tarkoitukseen. 

- Block Guest Access estää vierailijoiden pääsyn huoneeseen pelkän osoitteen avulla. Eston ollessa päällä 

valinnan vasemmalla puolella on väkänen. Uudelleen valintaa kytkee eston pois päältä. 

- Block Incoming Attendees estää vierailijoita, jotka tietävät huoneen osoitteen, pyytämästä pääsyä 

huoneeseen. Eston ollessa päällä, valinnan vasemmalla puolella on väkänen. Uudelleen valinta kytkee 

eston pois päältä. 

- Place Participants On Hold avaa uuden ikkunan, jossa voidaan muokata viesti participant-käyttäjille. 

Tämän viestin voi tallentaa huoneeseen myöhempää käyttöä varten klikkaamalla Save Message nappia. 

Kun viesti on kirjoitettu ja OK nappia on klikattu, participant-käyttäjät siirretään huoneen ulkopuolelle, 
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jossa heille näytetään kirjoitettu viesti. Kun valinta on päällä, sen vasemmalla puolen on väkänen. 

Uudelleen valinta siirtää participant-käyttäjät takaisin huoneeseen ja väkänen häviää. 

- Auto-Promote Participants to Presenters antaa automaattisesti kaikille participant-oikeuden omaaville 

henkilöille presenter-tason oikeuden. Valinnan ollessa päällä, sen vasemmalla puolella on väkänen. 

Uudelleen valinta lopettaa presenter-oikeuksien jakamisen participant-käyttäjille, mutta ei poista jo 

annettuja presenter-oikeuksia. Host-käyttäjän on poistettava nämä erikseen tarpeen niin vaatiessa. 

7.3 CHANGE MY ROLE 

- Host-käyttäjä voi Change My Role alavalikon avulla muuttaa omaa oikeustasoaan. 

- Valitun oikeustason vasemmalla puolella on merkkinä pieni pallo. 

7.4 PREFERENCES 

- Preferences valinta avaa uuden ikkunan, jossa on mahdollista säätää huoneen asetuksia. Ikkunassa 

vasemmalla on yleisvalikko, jonka valinnat avaavat ikkunan oikean puoleiseen osaan vastaavat 

hienosäätömahdollisuudet. 

- General-vaihtoehto antaa säätää huoneen taustaa sekä määrittää, miten host-käyttäjien hiirenosoittimet 

näkyvät muille osallistujille. 

- Room Bandwidth osiossa voi optimoida helposti huoneen käyttöön tarvittavaa tiedonsiirron määrää. 

Tästä on erityisesti hyötyä tilanteissa, joissa kaikilla osallistujilla ei välttämättä ole riittävän hyvä 

verkkoyhteys. Huomattavaa on, että puhujan äänenlaatu heikkenee kuuluvasti, mitä hitaamman 

vaihtoehdon listalta valitsee. LAN-vaihtoehto on oletuksena päällä ja se on tarkoitettu siirtämään parhainta 

mahdollista kuvan ja äänen laatua. Modem on heikoin vaihtoehto, jossa webkameran kuvanlaatu pätkii 

pahasti ja äänentasoa heikennetään huomattavasti. DSL / Cable on vaihtoehto noiden väliltä. 

- Display Name kohdassa voidaan muuttaa nimien tyyliä huoneessa. 

- Audio kohdassa voi kytkeä kaiun vaimennuksen päälle/pois tai määrittää huoneessa käytettävää 

äänikoodekin äänenlaatua. 

- Video kohdassa voi määritellä liukurilla, minkätasoista kuvanlaatua webkameran videokuvassa käytetään. 

Low-päässä kuva pätkii, mutta vaatii vähemmän tiedonsiirtokapasiteettia. High-päässä voidaan lähettää 

korkealaatuisempaa, nopeammin päivittyvää videokuvaa, mutta vaatii enenmmän 

tiedonsiirtokapasiteettia. 

- Screen Share kohdassa määritellään millaista laatua ja nopeutta käytetään, kun share-podilla jaetaan 

oman tietokoneen näyttöä. 

- Attendees Pod  kohdassa voidaan määritellä miten attendees-podissa näytetäänkö huomio-pyyntöjä ja 

miten osallistujien nimet esiintyvät attendee podissa ja muissa nimen näyttävissä podeissa. 
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- Chat Pod kohdassa määritellään osallistujien mahdollisuus yksityiseen viestintään. 

- Q & A Pod kohdassa määritellään näytetäänkö vastaajien nimet vastauksien yhteydessä. 

7.5 AUDIO SETUP WIZARD 

- Kaikkien mikrofonia käyttävien osallistujien pitäisi suorittaa tämä testi ennen osallistumista. Suurin osa 

ääniongelmista selviää tämän suorittamisen jälkeen. 

- Testi avautuu uuteen ikkunaan, jossa aivan ensimmäisenä on lyhyt englanninkielinen ohje. Mikäli 

Connectin Add-in osaa ei ole asennettu, alareunasta löytyy Install add-in nappi. Varsinkin presenter- ja 

host-oikeuksien omaavien tulisi asentaa tämä. Asennus kestää hetken ja sen jälkeen kokoushuone 

käynnistyy uudelleen, tällä kertaa omaan ikkunaansa. Next-napila siirrytään seuraavaan kohtaan. 

- Kohdassa 1 testataan äänentoistoa. Painamalla Play Sound nappia sinun pitäisi kuulla kauittimista tai 

kuulokkeista lyhyt musiikkinäyte. Mikäli ei ääntä kuulu, tutustu Connectin yleisimpiin kysymyksiin. Siirry 

seuraavaan kohtaan klikkaamalla Next. 

-  Kohdassa 2 valitaan käytettävä mikrofoni. Pudotusvalikossa on yleensä useampi vaihtoehto, joista jokin 

saattaa olla jo valittuna. Tarkista, että pudotusvalikossa on valittuna oikea mikrofoni tai mikrofonin 

käyttämä äänilähtö. Siirry sitten seuraavaan kohtaan klikkaamalla Next. 

- Kohdassa 3 testataan mikrofonin toimintaa. Paina Record nappia ja puhu mikrofoniin. Tällöin Record 

nappi muuttuu stop napiksi ja sen vieressä alkaa liikkua värillinen palkki puheen tahtiin jos Connect 

vastaanottaa ääntä. Mikrofonin toiminnan voi vielä varmistaa painamalla Stop nappia ja sen jälkeen Play 

Recording nappia, jolloin sinun pitäisi kuulla oma puheesi. Mikäli mikrofoni ei vaikuta toimivan, palaa 

Prev napilla edelliseen kohtaan ja tarkista mikrofonivalinta. Jos ei vieläkään mikrofoni toimi, tutustu 

Connectin yleisimpiin kysymyksiin. Siirry viimeiseen kohtaan painamalla Next. 

- Kohdassa 4 mitataan taustametelin taso. Yleensä työpisteen ympärillä kuuluu erillaisia ääniä, jotka voivat 

kulkeutua tarkoittamatta mikrofoniin. Tämän huomioimiseksi Connectiin on rakennettu ylimääräisten 

äänten vaimennus. Jotta tämä toimisi, paina Test Silence nappia ja odota hiljaisena napien oikealla 

puolella olevan palkin täyttymistä. Kun testi on suoritettu, palkin alapuolelle tulee siitä englanninkielinen 

ilmoitus. Siirry yhteenvetoon painamalla Next. 

- Lopuksi järjestelmä näyttää testin yhteenvetona käytetyn mikrofonin ja sen ääniherkkyyden sekä 

taustametelin suodatustason (Silence Level). Yleensä hyvä taustametelin suodatustaso kuulokemikrofonia 

käyttäen on noin 10 ,jos se on  tuosta huomattavasti suurempi, puheesi huoneessa todennäköisesti pätkii. 

Mikäli suodatustaso on nolla, silloin mikrofoni ei sulkeudu missään tilanteessa ja kaikki ylimääräiset äänet 

kulkeutuvat mikrofonin läpi huoneeseen silloinkin kun et siellä puhu. Sulje testi painamalla Finish nappia. 

- Testin voi suorittaa uudelleen ja olisi suotavaa tehdä tämä testi usein, vaikka yleensä Connect muistaakin 

edellisen testin tulokset. Vähintäänkin tämä testi tulisi suorittaa joka kerta kun tietokoneeseen liitetään 

webkamera tai mikrofoni uudelleen. 
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7.6 RECORD MEETING 

- Record Meeting valinta avaa uuden ikkunan, jossa syötetään tallenteelle nimi (pakollinen) ja haluttaessa 

kuvaus. Tallennus alkaa, kun ikkunassa painetaan ok-nappia. Istunnon oikeaan ylänurkkaan tulee ilmoitus 

tallennuksesta. Samoten tallennuksesta kertoo työkaluriville ilmestyvä punainen pallo. Palloa klikkaamalla 

ilmoitus tulee uudelleen esiin ja sen alareunassa on mahdollisuus lopettaa tallennus. 

- Istunnon tallennuksen voi lopettaa myös klikkaamalla Meeting-valikon  Record Meeting valintaa 

uudelleen. Tallennuksen ollessa päällä, Record Meeting valinnan vasemmalla puolella on väkänen 

merkkinä tallennuksesta. 

- Tallennettu istunto löytyy nettihallinnan puolella olevassa huoneen tiedoista. Tarkemmat ohjeet löytyvät 

kohdasta 5. Content-huone (nettihallinta). 

7.7 SWITCH TO PREPARE MODE 

- Switch To Prepare Mode kytkee layoutin valmistelu tilan päälle. Tässä tilassa host voi muokata layoutteja 

ja podeja, ilman että kukaan muu huoneessa oleva sitä edes huomaa.  Tehdyt muutokset tulevat kaikille 

näkyviin, kun muokkaustilasta poistutaan. 

- Muokkaustilassa Switch To Prepare Mode vaihtoehto muuttuu End Prepare Mode vaihtoehdoksi, jolla 

muokkaustilasta voidaan poistua. 

- Muokkaustilan kytkemiselle löytyy Layout-työkalurivistä oma pikakuvake, jossa on pari työkalua ristissä. 

Muokkaustilan ollessa päällä tämä ikoni on keltainen. 

- Muokkaustilan ollessa päällä layoutin ympärille tulee keltainen ääriviiva. 

7.8 ENABLE PRESENTER ONLY AREA 

- Tämä vaihtoehto siirtää normaalia layouttia hieman vasemmalle ja avaa vain hosteille ja presentereille 

näkyvän alueen. Tälle alueelle voidaan lisätä podeja, jotka eivät participant-käyttäjille näy. 

7.9 END MEETING 

- Tämä vaihto lopettaa istunnon ja sulkee yhteyden Connect-huoneeseen. 

- Istunnon lopetuksen ja yhteyden sulkemisen voi myös tehdä normaalisti sulkemalla selaimen tai Add-in 

ikkunan. 
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8. Connect-huone (Layouts-valikko) 

Tässä osiossa käydään läpi neuvotteluhuoneen ylävalikosta löytyvää Layouts-valikkoa, joka on vain hosts-

käyttäjien käytössä. Valikon vaihtoehdot käydään läpi järjestyksessä ylhäältä alaspäin. 

8.1 CREATE NEW LAYOUT 

- Avaa uuden Create a New Layout ikkunan, jolla luodaan uusi huonepohja. 

- Uuden tyhjän layoutin saa laittamalla täpän kohtaan Create a new blank 

layout. Mikäli halutaan kopioida jo aiemmin tehty huonepohja, täplä tulee 

laittaa kohtaan Duplicate an existing layout ja valitsemalla pudotusvalikosta 

haluttu pohja. 

- Huonepohjan voi nimetä haluamakseen kirjoittamalla nimen kohtaan Enter 

the name for this layout. 

- Huonepohja luodaan painamalla OK nappia. 

8.2 LAYOUT-LISTA 

- Create New Layout kohdan alla on lista huoneessa olevista layouteista. Klikkaamalla listalla olevan 

layoutin nimeä, vaihtuu huoneen layout siihen. Merkkinä valitusta layoutista on sen nimen vasemmalla 

puolella oleva pieni musta ympytä. 

8.3 MANAGE LAYOUTS 

- Manage Layouts avaa uuden ikkunan, jossa huonepohjien järjestystä voidaan muuttaa, uudelleen nimetä 

tai poistaa. 

- Valitse haluamasi huonepohja klikkaamalla sen nimeä, jolloin valinta muuttuu siniseksi. 

- Layout-listan oikealla puolella olevilla ylös- ja alasnuolilla voi siirtää huonepohjaa ylemmäksi tai 

alemmaksi listassa. 

- Rename napilla voi vaihtaa valitun huonepohjan nimeä. 

- Delete napilla poistetaan valittu huonepohja. 

- Done napilla hallintaikkuna sulkeutuu. 
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8.4 RESET LAYOUTS 

- Reset Layouts valinta palauttaa huonepohjat siihen tilaan, missä ne olivat istunnon alkaessa. 

- Huoneeseen ladattuun sisältöön tämä ei vaikuta mitenkään. 

8.5 OPEN/CLOSE LAYOUT BAR 

- Tällä valinnalla avataan tai suljetaan huoneen oikeassa tai vasemmassa reunassa sijaitseva Layout-

työkalurivi. Tästä työkalurivistä enemmän kohdassa 10. Layout Bar 

 

9. Connect-huone (Pods-valikko ja podit) 
 

 

Pods-valikosta löytyvät huoneessa käytettävät pikkuikkunat eli podit, joita on 

useita eri käyttötarkoituksia varten. Host-käyttäjä voi asetella yhden tai 

useampia podeja layoutiin sekä muuttaa niiden kokoa saadakseen huoneessa 

parhaiten toimivan yhdistelmän. Podit ja niiden sisältö tallentuu huoneeseen, 

joten pod voidaan avata sulkemisen jälkeen uudelleen. Samoin toisessa 

layoutissa käytetty pod on mahdollista avata muihinkin layouteihin, tällöin 

podin sisältöön tehdyt muutokset näkyvät myös toisissa layouteissa. 

Jokaisen podin otsikon nimen voi muuttaa kaksoisnapsauttamalla nimeä. 

Otsikon oikeassa reunassa on pieni nappi, joka avaa podi-kohtaisen valikon. 

Tässä valikossa on Hide ja Maximize valinnat, joilla saadaan pod pois 

layoutista tai suurennettua käyttämään koko layoutia. Valikossa on myös pod-

kohtaisesti vaihtuvia valintoja, joilla voidaan vaikuttaa kunkin podin 

toimintaan ja sisältöön. Joidenkin podien kohdalla löytyy Preferences 

vaihtoehto, joka avaa kohdassa 7.4 Preferences käsitellyn asetusikkunan. 

Viimeisenä löytyy Help, joka avaa selaimeen englanninkielisen ohjeen 

kyseisen podin käytöstä. 

9.1 SHARE-POD 

- Share-podin käyttötarkoitus on antaa presenter- tai host-käyttäjälle mahdollisuus jakaa erillaisia esitystä 

tukevia dokumentteja, myös oman työaseman näytön jakaminen on mahdollista. 

- Valinta avaa alavalikon, jossa ylimpänä vaihtoehtona on Add New Share. Tällä valinnalla voidaan 

valittuna olevaan layoutiin lisätä uusi share-pod. 
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- Seuraavaksi alavalikossa listataan kaikki share-podit, joita tässä huoneessa on jo aiemmin käytetty. 

Valittu pod avautuu käytössä olevaan layoutiin. 

- Tyhjässä share-podissa tarjotaan keskellä olevassa napissa oletuksena oman näytön jakamista. Napin 

oikeassa reunassa olevalla alaspäin osoittavalla kolmiolla saa esille muut jakamisvaihtoehdot sisältävät 

vaihtoehdot: Share Document, Share Whiteboard ja Recently Shared. 

- Share My Screen avaa pienen ikkunan, jossa on kolme eri vaihtoehtoa: Desktop, Application ja Windows. 

Desktop jakaa koko työpöydän kaikkine ohjelmineen ja toimintoineen. Desktop-tilassa kaikki mitä esittäjä 

koneellaan tekee, välitetään osallistujille. Tätä ei kuitenkaan yleensä suositella, sillä on tehokkaampaa vain 

jakaa se mitä tarvitsee. Application tilassa pienen ikkunan alaosassa näytetään kaikki käynnissä olevat 

ohjelmat, joista voi valita ne, joita tarvitsee esityksessään. Esimerkiksi auki oleva Word-ohjelma voidaan 

jakaa osallistujille, jolloin kaikki auki olevat Word-dokumentit näkyvät osallistujille, mutta Excel-

dokumentti ei näy. Windows-vaihtoehdossa näytetään auki olevat ikkunat, jolloin esim. kahdesta erillisissä 

ikkunoissaan olevista Internet Explorer selaimista, voidaan jakaa vain toinen. Tällöin toisen selainikkunan 

sisältöä ei lähetetä huoneeseen. 

- Share Document mahdollistaa tiettyjen dokumenttien, kuten esim. Powerpoint esityksen, lataamisen 

Connect palvelimelle tässä huoneessa käytettäväksi. Valinta aukaisee pienen ikkunan, jossa näytetään 

huoneeseen aiemmin ladattu materiaali. Ikkunan vasemmassa alareunassa on Browse My Computer, jolla 

voidaan ladata dokumentteja huoneeseen omalta työasemalta. 

- Share Whiteboard valinta avaa share-podiin piirustustyökalun, jolla voidaan piirtää kaavioita tai muita 

esitystä tukevia kuvioita. Whiteboardin voi myös avata ladatun dokumentin päälle, jolloin esim. 

näytettävästä kuvasta voidaan ympyröidä haluttu kohta asian korostamiseksi. Whiteboard tallentuu omana 

sharenaan, eikä esim. kuvan päälle tehdyt merkinnät tallennu itse kuvaan. 

- Kun share-podissa on jokin dokumentti ladattuna, podin otsikkopalkkiin tulee esille nappeja: Draw, 

osoitinnuoli, Stop Sharing ja Full Screen. Draw avaa dokumentin päälle uuden whiteboardin ja avaa uuden 

työkalurivin otsikkopalkin alle. Työkalurivistä löytyy mm. kynä, tekstinkirjoitus ja neliö napit, joilla 

voidaan korostaa dokumentista haluttuja kohtia. Osoitinnuoli tuottaa dokumentin päälle vihreän nuolen, 

jota voi siirtää dokumentin päällä haluttuun kohtaan hiiren vasenta painikitta kuvakkeen päällä pohjassa 

pitämällä. Stop Sharing sulkee jaettavan dokumentin ja palauttaa share-podin alkutilanteeseen. Full 

Screen suurentaa share-podin koko ruudun kokoiseksi. 

9.2 NOTES-POD 

- Notes-podin käyttötarkoitus on avata layoutiin muistio, jolla voidaan ylläpitää mm. kokouspöytäkirjaa tai 

esityksen asialistaa. 

- Valinta avaa alavalikon, jossa ensimmäisenä valintana on Add New Notes, jolla huoneeseen voidaan 

luoda uusia notes-podeja. Sen alla on listattuna huoneessa jo käytetyt (avonaiset sekä suljetut) notes-podit, 

jotka voi tarvittaessa lisätä valittuun layoutiin. 

- Otsikon alla on työkalupalkki, jolla voidaan vaikuttaa Notes-podin tekstin kokoon, väriin ja tyyliin. 
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- Mikäli huoneessa on useampi host- ja presenter-käyttäjä, kannattaa heidän sopia, kuka kyseistä notes-

podia käyttää. Podin yhtäaikainen käyttö ei onnistu. 

9.3 ATTENDEES-POD 

- Tämä pod näyttää huoneessa olevat käyttäjät. Vain yksi attendees-pod on sallittu yhteen layoutiin. Mikäli 

layoutista tämä pod jo löytyy, valikossa tämä valinnan vasemmalla puolen on väkänen. 

-  Otsikon alapuolella on valittavissa kolme eri jaottelua: Attendee View, Breakout Room View ja Attendee 

Status View. 

- Attendee View näyttää kaikki osallistujat jaoteltuna ryhmiin oikeustasonsa mukaan. Host tason käyttäjä 

voi muuttaa kenen tahansa osallistujan oikeustasoa lennossa klikkaamalla osallistujan nimeä ja 

valitsemalla halutun oikeustason. Vaihtoehtoisesti host voi hiiren vasenta nappia pohjassa pitämällä 

raahata halutun henkilön haluttuun oikeustasoryhmään. 

- Breakout Room View näyttää ryhmätyöskentelytilan ja sallii hostin jakaa osallistujat erillisiin 

ryhmätyötiloihin joko siirtämällä jokaisen osallistujan yksitellen ryhmätyötiloihin tai painamalla Evenly 

Distribute From Main nappia, jolloin Main Meeting ryhmässä olevat osallistujat jaetaan ryhmätyötiloihin 

tasaisesti. Mikäli ryhmätyöskentelyä ei ole käynnistetty, osallistujat eivät tiedä ryhmätyötilojen 

olemassaolosta eivätkä jaosta. Vasta kun ryhmätyötilat käynnistetään painamalla Start Breakouts nappia 

painamalla, osallistujat siirtyvät ryhmätyötiloihin. Tällöin nappi muuttuu Stop Breakouts napiksi, jolla 

lopetetaan ryhmätyötilat ja palautetaan osallistujat päätyöskentelytilaan. Plus-symbolilla merkityllä napilla 

saa lisättyä uusia ryhmätyötiloja, kun taas ryhmätyötilan nimen oikealla puolella olevalla ruksilla voidaan 

ryhmätyötila poistaa. Lisää ryhmätyötiloista kohdassa 11. Breakouts. 

- Attendee Status View näyttää vain ne osallistujat, jotka ovat pyytäneet huomiota kohdassa 6.9 Huomio-

kuvake kerrotulla tavalla. Tästä näkymästä ei ole hyötyä, elleivät osallistujat aktiivisesti käytä huomio-

kuvaketta. 

9.4 VIDEO-POD 

- Hostit ja presenterit voivat halutessaan lähettää videokuvaa, joka näytetään tässä podissa. Video-podeja 

voi olla vain yksi per layout.  Mikäli käytössä olevassa layoutissa on jo Video-pod, valikossa tämän 

vaihtoehdon vasemmalla puolella näkyy väkänen. 

- Video-podin keskellä on Start My Webcam nappi, joka käynnistää osallistujan webkameran ja 

vastaanottaa sieltä tulevaa videokuvaa. Aluksi pod näyttää testikuvaa, joka näkyy vain käyttäjälle, jolloin 

hän voi vielä säätää kameraansa. Esikatselun alareunassa on Start Sharing nappi, jonka klikkaamisen 

jälkeen videokameran kuva välittyy muillekin osallistujille. 

- Kun yksi tai useampi osallistuja lähettää videokuvaa huoneeseen, video-podin otsikkopalkkiin ilmestyy 

nappi. Riippuen kameran tilasta napinna on joko kameran päälle kytkevä Start My Webcam tai kameran 

sulkeva Stop My Webcam. 
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- Kun presenter- tai host-käyttäjä vie hiirensä osoittimen minkä tahansa videokuvan päälle, ilmestyy kuvan 

oikeaan ylä- ja alareunaan pienet napit. Ylempi nappi sulkee lähetetyn videoyhteyden, alempi pysäyttää 

videokuvan lähetyksen, mutta jättää pysäytyskuvan paikoilleen osallistujien nähtäväksi. Näistä voi olla 

hyötyä, jos yhteys huoneeseen on huonontunut ja tiedonsiirron määrää pitää laskea. 

9.5 VIDEO TELEPHONY POD 

- Tällä podilla voidaan huoneeseen kytkeä ulkoinen videolähetys. 

- Podin Open Stream napilla aukeaa ikkuna, johon syötetään halutun videolähetyksen osoite ja painetaan 

Connect nappia. 

9.6 CHAT-POD 

- Chat-podin avulla osallistujat voivat kirjoittaa lyhyitä viestejä, ilman että puhujan keskeyttämistä. 

- Myös Participant-osallistujat voivat kirjoittaa viestejä Chat-podiin. 

- Chat-podeja voi layoutissa olla useita, joten valinta avaa alavalikon jossa ylimpänä on mahdollisuus luoda 

uusi pod Add New Chat valinnalla. Tämän alla näytetään kaikki huoneessa käytetyt chat-podit. 

- Podin valikkonapin alta on mahdollisuus muokata tekstin kokoa ja väriä. Timestamp valinta lisää chattiin 

aikaleiman, josta näkee milloin mikäkin viesti on kirjoitettu. Lisäksi täältä voi avata yksityisen keskustelun 

toisen osallistujan kanssa, jolloin muut osallistujat eivät näe viestejä. Viestihistorian voi myös  lähettää 

omaan sähköpostiin tai halutessa tyhjentää. 

9.7 FILES-POD 

- Files-podin avulla voidaan osallistujille antaa mahdollisuus erillaisten tiedostojen lataukseen. 

- Tiedostot ladataan ensin palvelimelle Upload File napin avulla, joka avaa tiedostojen valinnan 

- Tiedostoja voidaan hakea jo ladatuista tiedostoista, Content-kansioista tai omalta työasemalta Browse My 

Computer napin kautta. 

- Käyttäjät valitsevat hiirellä halutun tiedoston, jonka jälkeen Save To My Computer nappi tulee 

aktiiviseksi. Napin painallus aloittaa tiedoston latauksen. 

- Files-podeja voi layoutissa olla useita, joten valinta avaa alavalikon, jossa ylimpänä on mahdollisuus 

luoda uusi pod Add New File Share valinnalla. Tämän alla näytetään kaikki huoneessa käytetyt Files-podit. 

- Podin valikkonapin alta voidaan uudelleen nimetä tai poistaa valittu tiedosto jaosta. 
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9.8 WEB LINKS-POD 

- Web Links-podiin voidaan koota hyödyllisiä webosoitteita valikkonapin Add Link valinnan avulla. 

Lisättäessä kysytään ensin näytettävä nimi ja sen alla olevaan kenttään syötetään haluttu webosoite. 

- Listalta osallistujat sitten voivat valita halutun linkin ja painaa alareunan Browse To nappia, jolloin 

avautuu internet selain halutussa webosoitteessa. 

- Valikkonapin alta voidaan myös muokata tai poistaa valittu weblinkki. 

- Web Links-podeja voi layoutissa olla useita, joten valinta avaa alavalikon, jossa ylimpänä on mahdollisuus 

luoda uusi pod Add New Web Links valinnalla. Tämän alla  näytetään kaikki huoneessa käytetyt Web 

Links-podit. 

9.9 POLL-POD 

- Poll-podin avulla voidaan tehdä yksinkertaisia kyselyitä osallistujille vastattavaksi. 

- Uusi pod avautuu aina Prepare moodissa, jossa voidaan valita kahdesta eri tyylistä: Multiple Choice antaa 

osallistujan valita yksi vaihtoehto useammasta kun taas Multiple Answers antaa mahdollisuuden valita 

vaikka kaikki vaihtoehdot. Kyselyn tyylin valinta tehdään podin vasemman yläreunan pudotusvalikosta. 

- Prepare moodissa näkyy ensin Question kenttä, johon kirjoitetaan kyselyssä käytettävä kysymys. Tämän 

alla on isompi kenttä, johon tulee valittavat vastaukset, kukin omalle rivilleen. 

- Kyselyn ollessa valmis, painetaan oikeassa yläreunassa olevaa Open nappia, jolloin osallistujat näkevät 

kysymyksen ja pääsevät valitsemaan vastauksensa. 

- Participant-käyttäjät eivät näe kyselyn tuloksia, paitsi jos Broadcast Results kohdassa on ruksi. Tällöin he 

näkevät saman prosenttikuvaajan, mikä näkyy Presenter- ja Host-käyttäjille. 

- Presenter- ja Host-käyttäjät voivat tarkastella vastauksia käyttäjäkohtaisesti View Votes nappia 

painamalla. 

- Podin valikkonapin löytyy lisäksi toiminnot, joilla voidaan muokata valintojen näkymistä numeroina, 

prosentteina tai molempina. Vastaukset voi myös nollata tai valita jonkin toisen kyselyn tähän podiin. 

Mikäli podissa käytetään toista kyselyä, eivät ensimmäisen kyselyn vastaukset kuitenkaan katoa. 

9.10 Q & A-POD 

- Q & A-pod on erikoistuneempi chat-pod, jonka avulla Participant-käyttäjät voivat esittää kysymyksiä 

Presenter- ja Host-käyttäjille. Esitetyt kysymykset eivät näy muille Participant-käyttäjille, ellei Presenter- 

tai Host käyttäjä julkaise siihen julkista vastausta. 



 

 

Sivu 27/29  

- Presenter- ja Host-käyttäjille pod tarjoaa kaksi eri näkymää: Participant View ja Presenter View. Näiden 

välillä voidaan siirtyä oikeasta ylänurkasta avautuvan valikon Change  View kohdasta tai vaihtoehtoisesti 

klikkaamalla toista nappia valikon vasemmalta puolelta. Participant View näkymässä voi myös Presenter 

tai Host esittää kysymyksiä. 

- Presenter View näkymässä kootaan kaikki esitetyt kysymykset yhdeksi listaksi, jonka sisältöä voi 

luokitella vasemmassa yläreunassa olevassa pudotusvalikossa. Show All Questions näyttää kaikki esitetyt 

kysymykset siinä järjestyksessä kuin ne on esitetty. Show Open Questions näyttää kysymykset, joihin ei 

vielä ole vastattu. Show Answered Questions näyttää kysymykset, joihin on jo vastattu. Show My Questions 

näyttää kysymykset, joihin kirjautunutta käyttäjää on pyydetty vastaamaan. 

- Klikkaamalla kysymystä sen sisältö laajenee näyttämään koko vastaushistorian. Vastauksia voi olla 

yhdellä kysymyksellä vaikka kuinka paljon, joskaan kysymyksen alunperin esittänyt Participant-käyttäjä ei 

samaan kysymysketjuun voikaan enää osallistua. 

- Kun kysymys on valittu, alareunaan ilmestyy tekstikenttä, johon vastaus kirjoitetaan. Tekstikentän 

oikealla puolella on päällekkäin kaksi painiketta. Ylemmällä, Send privately napilla vastaus lähetetään vain 

kysyjälle, eikä sitä muut osallistujat näe. Napin ikonissa on nuoli ja yksi hahmo. Alemmalla, Send to all 

napilla lähetetään sekä kysymys että vastaus kaikkien osallistujien nähtäväksi. Napin ikonissa on nuoli ja 

kaksi hahmoa. Vaikka kysymykseen olisikin jo tullut jo monta vastausta, vain itse kysymys ja siihen juuri 

kirjoitettu vastaus ilmestyvät muille, vastaushistoriaa ei lähetetä. 

- Valittu kysymys voidaan myös määrittää jollekin huoneessa olevalle Presenter- tai Host-käyttäjälle 

vastattavaksi. Laajennetun kysymysnäkymän oikeassa alareunassa on tätä varten Assign To 

pudotusvalikko, johon on listattu None vaihtoehdon lisäksi kaikki huoneessa olevat Presenter- ja Host-

käyttäjät. None vaihtoehdolla ei erillistä vastaajaa ole määritetty. 

- Valittu kysymys voidaan poistaa listalta laajennetun kysymysnäkymän oikeassa alareunassa olevalla 

Delete napilla. Tämä poistaa kysymyksen välittömästi, eikä poistosta tule kenellekään minkäänlaista 

ilmoitusta. 

- Kysymyslistassa olevien kysymyksien vasemassa reunassa on varattu tilaa parille ikonille. Mikäli 

kysymyksellä ei ole ikonia, siihen ei ole vielä kukaan vastannut. Väkänen tarkoittaa, että kysymykseen on jo 

vastaus annettu, joko yksityisesti tai julkisesti. Sinisen pallon sisällä oleva valkoinen kysymysmerkki 

ilmaisee, että kirjautunutta käyttäjää on pyydetty vastaamaan tähän kysymykseen. 

9.11 BREAKOUT PODS 

- Brekaout Pods kohdassa näytetään Breakout-tiloissa käytettävät podit. Muissa Breakout-tiloissa 

käytettyjä podeja voidaan avata nähtäväksi toisissa näkymissä, joskin niiden toiminnallisuus voi olla 

rajoitetumpi. Avatun podin vasemmalle puolelle valikossa ilmestyy väkänen, jolloin uudelleenvalinta 

sulkee podin ja poistaa väkäsen. Lisää Breakout-tilojen käytöstä kohdassa 11. Breakouts. 
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9.12 MOVE AND RESIZE PODS 

- Tämän valinnan avulla kontroilloidaan, voivatko Presenter- ja Host-käyttäjät siirtää avattuja podeja tai 

muuttaa niiden ikkunan kokoa. Mikäli tämä sallitaan, on valinnan vasemalla puolella väkänen. Jos taas 

väkästä ei ole, ei podien kokoa ja paikkaa voi muuttaa. 

- Valitettavasti tämä valinta ei estä Presenter- tai Host-käyttäjää suurentamasta podia koko layoutin 

kokoiseksi podin valikon Maximize komennolla. Koska Maximize komento suurentaa podin kaikille 

käyttäjille, on tämä joissain tilanteissa aiheuttanut ongelmia. 

9.13 MANAGE PODS 

- Manage Pods avaa uuden ikkunan, jossa on kaikki huoneessa käytetyt podit listattuna podin nimen 

mukaan aakkosittain. Yksittäinen pod valitaan listalta klikkaamalla, useampia voi valita pitämällä 

klikkausten aikana näppäimistön Ctrl-napin pohjassa. Ikkunan alareunassa on myös Select Unused nappi, 

joka valitsee kaikki sillä hetkellä layouteista piilotetut ja siten käyttämättömät podit. 

- Yksittäin valitun podin nimen voi muuttaa Rename nappia painamalla tai vaihtoehtoisesti poistaa Delete 

napilla. 

- Usemman podin ollessa valittuna vain Delete nappi on aktiivinen. 

- Ikkuna sulkeutuu Done nappia painamalla. 

 

10. Layout Bar 
 

 

Layout Bar on Host-käyttäjän työskentelyn helpottamiseksi tehty työkalurivi. Tämä työkalurivi voidaan 

jakaa kolmeen osaan. Yläosassa on valikkonappi ja sulkemispainike. Keskiosassa on näkyvillä kaikki 

käytössä olevat layotit. Alaosassa on Prepare Layouts ja Add Layouts napit. Layout Bar ei ole Participant- ja 

Presenter-käyttäjien käytettävissä. 

10.1 LAYOUT BAR (YLÄOSA) 

- Host voi säätää, onko tämä työkalurivi oikeassa (Dock to the right) vai vasemmassa (Dock to the left) 

reunassa työkalurivin valikkonapista. Tämän lisäksi sieltä voi valita, onko työkalurivi koko ajan näkyvissä 

vai piilotetaanko se (Auto Hide), silloin kun sitä ei tarvita.Piilotettu työkalurivi saadaan esille klikkaamalla 

sitä reunaa, minne työkalurivi on määritelty. 

- Työkalurivin saa suljettua kokonaan klikkaamalla sen oikeassa yläreunassa olevaa ruksia. Tämän jälkeen 

työkalurivin saa takaisin päälle ylävalikoista valitsemalla Layouts -> Open Layout Bar. 
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10.2 LAYOUT BAR (KESKIOSA) 

- Keskiosassa on pienet kuvakkeet käytössä olevista layouteista. Näiden kuvakkeiden kuva muuttuu 

vastaamaan kunkin layoutin podien järjestystä. 

- Klikkaamalla kuvaketta, huoneen näkymä siirtyy ko. Layoutiin. 

- Kun hiiren osoittimen vie kuvakkeen päälle, ilmestyy kuvakkeen oikeaan ylänurkkaan pieni ruksi. Tätä 

painamalla Layout poistetaan. 

- Layoutin nimikenttää kaksoisnapsauttamalla voi Layoutin nimen vaihtaa haluamakseen. 

10.3 LAYOUT BAR (ALAOSA) 

- Alaosan vasen painike, jonka ikonissa on kuvattu työkaluja, on Prepare Mode painike. Prepare Moden 

ollessa päällä, huoneen reunat muuttuvat keltaiseksi. Tämä tila mahdollistaa siirtymisen toiseen Layoutiin 

tekemään muutoksia kesken huoneen käytön, ilman että muut osallistujat huomaavat mitään. Käytössä 

olevan Layoutin podien siirrot näkyvät muille käyttäjille. 

- Alaosan oikea painike, jonka ikonissa on kuvattu plus-merkki, on Add Layout painike. Add Layout avaa 

uuden ikkunan, jossa valitaan, onko lisättävä uusi Layout täysin tyhjä (Create a new blank layout) vai 

kopioidaanko jo olemassa oleva Layout (Duplicate an existing layout). Kopioidessa jo olemassa olevan 

Layoutin pohjaa, täytyy se valita valinnan alla olevasta pudotusvalikosta. 

 

11. Breakouts 

Breakoutit tuovat mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn, ilman että osallistujien pitäisi vaihtaa huonetta. 

Breakout tilan käynnistäminen, hallitseminen ja poistaminen tapahtuu Attendees Podin avulla. Tästä lisää 

kohdassa 9.3 Attendees-pod. Breakout tiloja pääsee valmistelemaan käyttöä varten vain breakout-tilan 

ollessa käynnissä ja tämän vuoksi tilat kannattaakin valmistella hyvissä ajoin, varsinkin jos eri tiloissa on 

tarkoitus käyttää esim. erillisiä lähdemateriaaleja. 

 

 

 

 


	Untitled



