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Pääkirjoitus

Adobe Connectia hyödyntävät Suomessa sadat oppilaitokset, 

korkeakoulut, kunnat, yritykset, yhteisöt ja järjestöt. Käyttötar-

koituksia ja käyttötapoja on yhtä monta kuin on käyttäjiäkin. 

Joka päivä Adobe Connectissa luodaan uusia asiakassuhteita, 

pidetään hienoja markkinointiwebinaareja, opitaan uutta suo-

rittamalla kursseja tai tehdään tehokasta etätyöpäivää.

Kenties ollaan yhteydessä yrityksen tai järjestön eri toimipaikkojen välillä 
Suomessa tai kansainvälisesti. Samalla saavutetaan jotain sellaista, mitä 
ei ilman Adobe Connectia saavutettaisi: Esimerkiksi säästöjä ajassa ja 
matkakustannuksissa tai tehdään uutta toimintaa verkossa.

Vaikka Adobe Connect on sujuva ja varma järjestelmä ja sen hyödyntämi-
nen onnistuu hienosti jokaiselta tietokonetta käyttävältä, on silti tärkeää 
kerrata joskus toimintoja niin verkkokokoushuoneissa, hallintapaneelissa 
kuin kokouksen aloittamisessakin. Siksi päätimme julkaista tämän Adobe 
Connect -käyttöoppaan, johon on liitetty käyttäjille jaetut erilliset oppaat 
yhdeksi kokonaisuudeksi aihepiireittäin.

Oppaassa vilahtelevat myös hyödylliset linkit sekä tuote- ja koulutus- 
esimerkit. Ilona IT Oy tarjoaa monipuoliset koulutuspalvelut verkko- 
neuvotteluihin yksittäisistä koulutuksista suurempiin kehit-
tämiskokonaisuuksiin lähi- ja verkkokoulutuksina. Myös 
monipuoliset hostaus- ja tukipalvelut kuuluvat Ilona 
IT:n tarjontaan. Tukitiketit ovat suosittu palvelu-
muoto, niiden avulla voidaan järjestää online- 
koulutukset ja tukitilanteet puhelimitse sekä  
suoraan verkkoneuvottelussa. Ilona IT:n verkko-
kaupasta löydät testatut ja laadukkaat lisä- 
tarvikkeet Adobe Connectia varten.

Terveisin,

www facebook com/adobeconnectsuomessa
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Verkkokokouksen aloittaminen

Ennen verkkokokouksen aloittamista
1  Sammuta kaikki ylimääräiset ohjelmat tietokoneelta 

2  Kytke mikrofoni ja kamera USB-liittimeen mielellään jo ennen tietokoneen käynnistä-
mistä 

3  Huom! Tarkasta, että tietokoneesi Flash-päivitys on ajantasainen

4  Mene kokoushuoneen osoitteeseen, yleensä muotoa 
http://yritys adobeconnect com/huoneennimi

Verkkokokoukseen kirjautuminen
1  Mene kokoushuoneen verkko-osoitteeseen  

(kts  Yllä) 

2  Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi koh-
dasta ”Enter with your login and password” 

• Jos sinulla ei ole tunnuksia, niin voit
kirjautua kokoushuoneeseen kohdasta
”Enter as a Guest” 

• Kirjoita oma nimesi ja esimerkiksi osalli-
tumispaikkakuntasi 

3  Klikkaa lopuksi ”Enter Room” -painiketta 

4 www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous
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Testaa ääniasetukset ensimmäiseksi
Ääniasetukset testataan, jotta varmistutaan siitä, että haluttu mikrofoni on käytössä ja äänet 
kuuluvat hyvin ja taustamelun huomioiden 

Varmista, että mikrofoni tai headset on kytketty tietokoneeseen jo ennen kokoushuoneeseen 
kirjautumista 

1  Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta ”Meeting” -valikko 

2  Valitse ”Audio Setup Wizard” 

3  Jos Flash Player kysyy missä vaiheessa tahansa var-
mistusta mikrofonin käynnistämiselle, klikkaa ”Allow” 

4  Klikkaa ”Next” 

5  Klikkaa ensimmäisessä vaiheessa ”Play Sound”  
Kuulet testimusiikin 

6  Klikkaa ”Next” 

7  Valitse liukuvalikosta haluamasi mikrofoni, esim Headset, Chat 150 jne 

8  Klikkaa ”Next” 

9  Klikkaa ”Record” -painiketta ja juttele mikrofoniin normaalilla äänellä 

• Jos tietokone pyytää vahvistamaan mikrofonin käytön, niin klikkaa ”Allow” 

• Juttelun jälkeen klikkaa ”Play Recording”, jolloin kuulet tallennetun äänesi 

10  Klikkaa ”Next” 

11  Testaa ympäröivän tilan hiljaisuus klikkaamalla ”Test Silence” 

• Testin aikana voit vaikkapa ”hieroa näppäimistöä” tai rapistella hieman papereita, jotta 
normaali taustamelu tallentuu testiin 

• Adobe Connect säätää mikrofonisi taustamelun leikkaustason sopivaksi tällä toimin-
nolla 

12  Klikkaa testin jälkeen ”Finish” ja testi on valmis 

13  Tässä vaiheessa äänesi ei vielä välity muille osallistujille  Mikrofoni on siis vielä suljettu 

Kameran käynnistäminen
Varmista, että kamera on kytketty tietokoneen USB-porttiin jo 
ennen kokoushuoneeseen kirjautumista, parhaassa tapauksessa 
jo ennen tietokoneen käynnistämistä  Kamera voi olla myös kiin-
teä kamera esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa  Jos olet 
Participant -käyttäjä, niin kamera ei ole käytettävissä 

1  Ruudulla näkyy ”Camera and Voice” -ikkuna 

2  Klikkaa ikkunasta ”Start My Webcam” -painiketta ja 
kamerasi esikatselu käynnistyy 

• Jos Flash Player pyytää varmistusta kameran käynnis-
tämiseen, klikkaa ”Allow” 

• Tässä vaiheessa kuva ei vielä välity muille  
osallistujille, vaan käytössä on vasta esikatselu  
”Preview”, jonka vain sinä näet 

• Esikatseluvaihe osoittaa, että kamera toimii oikein ja 
voit tässä vaiheessa esimerkiksi kohdistaa kameran 
siten, että kasvosi näkyvät hyvin 

3  Klikkaa ”Start Sharing” ja kamerasi käynnistyy   
Nyt kuva välittyy kaikille huoneessa oleville osallistujille 

myynti@ilonait fi
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Mikrofonin käynnistäminen
1  Mikrofonin saat käynnistettyä verkkohuoneen yläpalkissa olevista kuvakkeista klikkaa-

malla mikrofonin kuvaa  Vihreä kuvake osoittaa, että mikrofonisi on päällä 

• Huom! Kuvassa mikrofoni on
vielä suljettuna, koska
kuvake on valkoinen 

2  Kun juttelet, niin kuvakkeessa liikkuu vihreä ”voimakkuus” 

3  Saat suljettua mikrofonin klikkaamalla kuvaketta uudestaan  Mikrofonin 
kuvakkeen päälle ilmestyy poikkiviiva merkiksi, että mikrofoni on suljettu  
Kuvakkeen väri ei muutu enää takaisin valkoiseksi, kun olet jo kerran käyn-
nistänyt mikrofonin 

Mikrofonin äänen pikasäätäminen
Voit säätää mikrofonin ääntä myös kesken kokouksen, jos äänesi on esimerkiksi liian kovalla ja 
särisee vastaanottajalle 

1  Klikkaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa 
kohtaa kokoushuonetta  Flash player ”Settings”  
-valikko avautuu 

2  Valitse avautuvasta ikkunasta mikrofonin kuva 

• Jutellessasi äänipalkki liikkuu vihreänä,
kun mikrofoni toimii normaalisti 

• Volume-valinnasta voit säätää äänenvoimakkuutta
sopivaksi  Sopivassa äänevoimakkuudessa äänipalkki liikkuu alueen keskivaiheilla  Jos
äänipalkki liikkuu ylhäällä punaisena, on äänenvoimakkuus liian kova ja äänesi särkyy
vastaanottajalle 

• Ikkunan yläosasta avautuvasta valikosta voit valita käytettävän mikrofonin 
Varmista, että tämä valinta on oikein 

Mikrofonin valitseminen ja säätäminen 
suoraan Adobe Connect -huoneessa

1  Voit valita mikrofonin klik-
kaamalla yläpalkin mikki-
kuvaketta ja valitsemalla 
“Select Microphone” 

2  Voita tarkastaa mikrofo-
nisi äänenvoimakkuuden 
klikkaamalla “Adjust 
Microphone Volume” 

Puhelin 0207 191 510
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Perustyökalut Adobe Connect -huoneessa
1  Kaikki työkalut löytyvät “Pods”-valikosta

• Huom! Sinun on oltava Host,  
jotta voit hallita työkaluja 

2  Share-podilla jaat näytön, dokumentit ja fläppitaulun 

• Käyttääksesi näytönjakoa, sinulla  
on oltava Adobe Connect add-in 

• Klikkaa Install add-in, jos näytönjakoa  
yrittäessäsi tämä vaihtoehto tulee esille 

• Vain Presenterit ja Hostit voivat  
käyttää työkalua oletusarvoisesti 

3  Notes-podilla teet muistiot kokoushuoneessa 

• Vain Presenterit ja Hostit voivat  
käyttää työkalua oletusarvoisesti 

4  Chat-työkalulla kaikki voivat  
kirjoittaa ja viestiä toisilleen 

5  Attendees –podilla hallitset osallistujien  
käyttäjärooleja ja toiminnallisuuksia 

• Huom! Vain Host voi tehdä  
käyttäjäroolimuutoksia huoneessa 

• Voit muuttaa osallistujien käyttäjäroolia  
hiirellä raahaamalla 

• Siirtymällä hiirellä käyttäjänimen päälle,  
voit myöntää mikki- ja kameraoikeuksia 

www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous
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Perustoiminnallisuudet kokoushuoneessa

Kaikkia tässä ohjeessa käsiteltäviä työkaluja löydät “Pods”-valikosta kokoushuoneen 
yläpalkista  Muista että sinun tulee olla Host, jotta näet Pods-valikon 

Työkalujen lisääminen: Pods
Näytön yläpalkista ”Pods”-valikosta voit lisätä erilaisia työkaluja 
ja toiminnallisuuksia verkkoneuvotteluhuoneeseen 

1  “Share”: Lisää uusi sovelluksen 
jakamiseen tarkoitettu työkalu 

2  “Notes”: Lisää uusia muistilappuja 
vaikkapa osallistujien muistioita varten 

3  “Attendee List”: Osallistujalista, 
joka on usein huoneessa jo valmiiksi 

4  “Camera and Voice”: Kamera työkalu, 
joka on huoneessa usein jo valmiiksi 

5  “Chat”: Lisää uusi chat-työkalu 

6  “Files”: Tiedostojen jakotyökalu 

7  “Web Links”: Linkkityökalu 

8  “Poll”: Lisää kysely osallistujille 

Vinkki! Lisää eri Layouteihin sama Chat tai 
esimerkiksi sama Share, jos haluat, että sama 
keskustelu tai sovelluksen jako eli Share toimii eri 
näkymissä  Chat-keskustelut ovat siis Chat-koh-
taisia, jolloin esimerkiksi “Chat 1”:n kirjoitettu 
viesti ei näy työkalussa “Chat 2” 

myynti@ilonait fi
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Näytön jakaminen: Share
Näytön jakamisen avulla voit näyttää muille osallistujille esimerkiksi Power Point -kalvoja tai 
PDF-tiedostoja  Näytön jaon avulla on myös mahdollista jakaa oma näyttösi siten, että muut 
näkevät, mitä tietokoneellasi tehdään 

1  Näytön jakamiseksi klikkaa ”Share My Screen”  
-tekstin vieressä olevaa pientä nuolta 

2  Valitse esiin tulevasta valikosta  
a  ”Share My Screen”,  
b  ”Share Document” tai  
c  ”Share Whiteboard” 

• Klikkaamalla ”Share My Screen” voit jakaa  
koko näyttösi tai jonkun avoinna olevan ohjelman 
näkymän, jolloin muut osallistujat näkevät mitä 
koneellasi tapahtuu 

• Klikkaa aukeavasta valikosta ”Desktop” jakaaksesi koneesi näyttönäkymän 

• Klikkaa ”Applications” jakaaksesi jonkun tietyn sovelluksen 

• Klikkaa ”Window” jakaaksesi jonkun tietyn avoinna olevan ikkunan 

• Klikkaa ”Share Document”, kun haluat jakaa pdf-dokumentin tai haluat esittää 
esimerkiksi Power Point -esitysgrafiikkaa 

• Avautuvasta valikosta voit valita listasta jo palveluun ladattuja dokumentteja tai 
voit valita haluamasi dokumentin avautuneen ikkunan vasemmassa alalaidassa 
olevasta ”Browse My Computer” -painikkeesta 

• Klikkauksen jälkeen valitse tietokoneelta, muistitikulta tms  haluamasi tiedosto 

• Valittuasi tiedoston se latautuu esitettäväksi kaikille osallistujille  Voit selata 
esimerkiksi Power Point -kalvoja klikkailemalla nuolipainikkeita Share-ikkunan 
vasemmasta alareunasta  Lisäksi voit käyttää mm  Nuolityökalua osoittamiseen 
tai piirtää kalvojen päälle 

• Voit jakaa myös valkotaulun ”Share Whiteboard” -toiminnolla  Valkotaululle piirre-
tään hiirellä, voit valita sivupalkista useita eri kyniä ja toimintoja 

Vinkki! Share-työkalulla voit jakaa PowerPointeja, 
pdf-tiedostoja, valokuvia, musiikkia ja videoita  Lisäksi 
voit jakaa Adobe Presenter- ja Captivatesisältöjä, käyttää 
fläppitaulua tai jakaa näyttönäkymästäsi jonkun tietyn 
ohjelman ”Application” tai koko näytön ”Desktop” 

Puhelin 0207 191 510
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Käyttäjäroolit: Participant, Presenter, Host
Käyttäjärooleilla hallitaan tapahtuman osallistujien mahdollisuuksia toimia huoneessa 

Kokouksen vetäjä voi hallita rooleja osallistujalistan “Attendees” 
kautta  Tartu hiirellä osallistujaan ja raahaa haluamaasi käyttäjä- 
rooliin:

1  Host on kokouksen vetäjä  Hänellä on oikeudet hallita 
huonetta ja hänen kirjautumisestaan on kiinni kokoushuo-
neen avaaminen  Host hallitsee kaikkia työkaluja ja käyttä-
jiä ja hänellä on kaikki toiminnot käytettävissään 

2  Presenter on tilaisuudessa esittelijä  Hänellä on lähtö-
kohtaisesti Participantin oikeuksien lisäksi oikeus käyttää 
kameraa ja mikrofonia sekä käyttää mm  Share My Screen 
-toimintoa dokumenttien ja näytön jakamiseen 

3  Participant-tasoisella käyttäjällä ei lähtökohtaisesti ole 
oikeuksia muuhun kuin tilaisuuden katselemiseen, kuun-
telemiseen ja chatkeskusteluun  Participantille voidaan 
kuitenkin myöntää esimerkiksi oikeudet mikrofoniin 

• Host myöntää Participantille: ”Audio”-valikosta
”Microphone Rights For Participants”

10
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Tallentaminen verkkokokoushuoneessa
Adobe Connectissa voit tallentaa verkkotapahtumat ja kerrata, katsella ja jakaa niitä jälkikäteen 

1  Kun olet verkkoneuvotteluhuoneessa, valitse  
“Meeting”-valikko  Klikkaa “Record Meeting” 

2  Seuraavaksi valitse tallenteellesi nimi “Name”  
ja kuvaus “Summary” 

3  Klikkaa OK  Tallennus alkaa 

4  Merkkinä tallennuksesta näet punaisen pallon  
näytön oikeassa yläkulmassa 

5  Kun haluat tallenteen tauolle, klikkaa  
”Pause Recording” “Meeting”-valikosta 

6   Kun haluat lopettaa tallentamisen, klikkaa  
“Stop Recording” “Meeting”-valikosta 

Voit käyttää tallennustilanteessa myös Pause 
-toimintoa  Sen avulla vältyt esimerkiksi  
taukotilanteissa turhilta editoinneilta 

www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous
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Hallintapaneelin toiminnallisuuksia

Tallenteen hakeminen, jakaminen ja asetukset hallinnassa
1  Kirjaudu palvelimelle käyttäjätunnuksella ja salasanallasi  Yleensä osoite on muotoa 

http://yritys adobeconnect com

2  Valitse “Meetings” ja mene siihen kansioon, jossa sijaitsee se huone, jossa tallenne 
tehtiin  Esim  “Shared Meetings” tai “My Meetings” 

3  Valitse huone, johon tallenne on tehty  Tässä esimerkissä “Antin Huone”  
Klikkaa “Recordings” 

myynti@ilonait fi
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4  Näet seuraavassa listassa kaikki huoneessa tehdyt tallenteet  Ennen jaka-
mista sinun on julkaistava tallenne, jotta voit jakaa sitä kaikille, myös sellai-
sille, joilla ei ole Adobe Connect -tunnuksia  Tallenteet ovat oletusarvoisesti 
aina suljettuja eli “Private” 

• Laita ruksi sen 
tallenteen nimen 
vasemmalla puolella 
olevaan laatikkoon, 
jonka haluat  
julkaista 

• Klikkaa seuraavaksi 
“Access Type” 

• Valitse “Private”, “Public” tai “Set Passcode” 

• Muista klikata “Save” 

5  Seuraavaksi klikkaa tallenteen nimeä, jotta saat tallenteen linkin esille jakamista varten 

• Kopioi linkki ja jaa se vaikkapa Facebookissa tai sähköpostissa 

Puhelin 0207 191 510

Vinkki! Helpoiten pääset 
katsomaan tallennetta 
suoraan linkistä!
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Tallenteen editointi
Adobe Connect -järjestelmässä voidaan käsitellä tallenteita ja editoida niistä esimerkiksi 
tarpeettomia osioita pois 

Tallenteessa myös chat ja osallistujat voidaan piilottaa ja parantaa siten livetilanteeseen 
osallistuneiden yksityisyyttä  Muista että sinulla on oltava riittävästi oikeuksia palvelun  
hallinnassa, jotta voit suorittaa editoinnin 

1  Mene tietokoneen selaimella ylläpidon osoitteeseen  
Yleensä muoto http://yritys adobeconnect com

2  Kirjaudu hallintaan sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

3  Valitse yläpalkin valikosta seuraavaksi “Meetings” 

4  Valitse seuraavaksi joko “My Meetings” tai “Shared Meetings”, riippuen siitä missä 
sijaitsee se huone, jonka tiedoissa editoitava tallenne on 

Vinkki! Tallenteita tekemällä ja keräämällä 
voit luoda myös opetusmateriaaleja  Tallen-
teisiin on mahdollista lisätä mm  kysymyksiä 
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5  Klikkaa haluamasi huone ja valitse huoneen tiedoista “Recordings” 

6  Klikkaa “Edit Recording” avattuasi valikon pikkunuolesta  “Actions”-kohdasta  Tallen-
teen muokkausikkuna avautuu, voit katsella tallennetta ja tehdä siihen erilaisia muutoksia 

• Klikkaamalla 
“Settings”  
-painiketta pääset 
muuttamaan tallenteen yksityisyy-
teen vaikuttavia seikkoja 

• Voit piilottaa osallistujien nimet

• Voit piilottaa Chat-keskustelun

• Voit piilottaa Osallistujalistan

• Voit piilottaa Kysymys- 
Vastaus -palstan

• Tallennetta voit editoida alapalkin saksipainikkeella 

• Liikuta hakaset liu’ulla haluamaasi kohtaan ja editoi klikkaamalla saksilla 

• Muista kumota tai tallentaa muutokset 

7  Voit palata alkuperäiseen tallenteeseen takaisin klikkaamalla 
“Revert to Original” 

Logitech H650e headset

• Laadukas headset

• USB-liitin

• Mukana suojapussi

• Litteä sotkeutumaton johto

www.ilonait.fi  ->  kauppa

www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous
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Käyttäjätasot hallinnassa
Adobe Connectissa käyttäjätasoja on kahdessa paikassa: Kokoushuoneessa ja hallinnassa  
Nimitykset käyttäjätasoille ovat näissä osin samat, mutta tarkoitus niillä poikkeaa kuitenkin 
toisistaan  Tässä ohjeessa perehdytään käyttäjätasoihin palvelun hallinnassa.

Käyttäjäryhmiä hallinnassa ovat Meeting Hosts, Administrators ja Administrators – Limited 

Kuuluminen Meeting Hosts -ryhmään

Meeting Hosts -ryhmään kuuluvat vetävät kokouksia 

1  Meeting Host -lisenssimalleissa lisenssin käytön ratkaisee kuuluminen Meeting Hosts 
-ryhmään 

• Esim  Jos käytössänne on 10 lisenssiä ja Meeting Hosts -ryhmään kuuluu kolme
käyttäjää, on teillä “kulutettu” 3/10 lisenssiä 

2  Meeting Hosts -ryhmään kuuluvan on oltava aina paikalla, kun kokous on käynnissä  
Ts  Lisenssin haltija on oltava aina paikalla kokouksessa 

• Kokous on myös käynnistettävä hänen toimesta ts  Kirjauduttava huoneeseen sisään 

• Jos Meeting Hosts -ryhmään kuuluva poistuu huoneesta,
huone sulkeutuu 5 min  kuluessa 

• Jos Meeting Hosts -ryhmään kuuluva poistuu huoneesta, kaikkien muiden
osallistujien käyttäjätaso tippuu huoneessa Participant-käyttäjäksi 

3  Meeting Hosts -ryhmään kuuluvat voivat lisätä huoneita ja materiaaleja My Meetings, 
Shared Meetings sekä My Content ja Shared Content -hakemistoihin palvelun hallin-
nassa, mutta he eivät pääse Administration-valikkoon, eli eivät voi tehdä esimerkiksi  
uusia käyttäjiä 

Kuuluminen Administrators -ryhmään

Administrators-ryhmään kuuluvat hallinnoivat palvelua

1  Administrators-ryhmään kuuluvat sellaiset käyttäjät, jotka vastaavat vain ylläpidosta 
palvelun hallinnassa  He pääsevät Administration-valikkoon 

• Heillä on oikeus lisätä ja poistaa käyttäjiä ja tehdä huoneita Shared,
User ja My -hakemistoihin 

2  Adminstrators-ryhmään kuuluvat henkilöt eivät itse käytä kokoushuoneita, 
joten heillä ei ole oikeuksia toimia esimerkiksi kokouksen vetäjänä 

myynti@ilonait fi
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Kuuluminen Administrators – Limited -ryhmään

Administrators – Limited -ryhmään kuuluvat hallinnoivat rajoitetusti 

1  Tähän ryhmään kuuluville Administration-ryhmään kuuluvat voivat määritellä hallinta- 
oikeuksia yksitellen 

• Users and Groups:

• View User Data

• Reset Password

• Modify current users and groups

• Add users and groups using Web Interface

• Add users and groups using CSV import

• Delete users and groups

• Modify user profile fields

• Change the login and password policies

• Cost Centers

• Account Management:

• Edit account information

• Receive Notifications about Account Capacity and Expiration

• Customization:

• Customization of Account Colors and Images

• Reports:

• View disk usage and reports

• View System Usage Reports

• Compliance and Control

• Compliance

• Permissions

• Set content or meeting permissions

• Allow Limited Administrator to access meeting and content folders

Puhelin 0207 191 510
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Verkkohuoneen luominen
Adobe Connect -järjestelmässä luodaan verkkoneuvotteluhuoneita erilaisia verkkotilaisuuksia 
varten  Huoneet ovat pysyviä ja kullakin huoneella on pysyvä yksilöllinen linkki  Huonetta varten 
tarvitaan “Host”, joka on kokouksen vetäjä, ylläpitäjä ja kokouksen käynnistäjä 

1  Mene tietokoneen selaimella ylläpidon osoitteeseen  
Yleensä muoto http://yritys adobeconnect com

2  Kirjaudu hallintaan sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

3  Valitse yläpalkin valikosta seuraavaksi “Meetings” 

www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous

Jabra SPEAK 510 kokousmikrofoni

• Pieni ja näppärä kokousmikki

• Kokouksiin tai
yksittäiselle osallistujalle

• USB-liitin / Bluetooth

• Mukana suojapussi

www.ilonait.fi  ->  kauppa
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4  Valitse seuraavaksi joko “My Meetings” tai “Shared Meetings”, riippuen siitä haluatko 
tehdä huoneen itsellesi vai käyttäjien yhteiseksi huoneeksi  Esimerkissä “My Meetings” 

5  Valitse  “New Meeting”  Seuraava valikko avautuu:

• Kirjoita “Name”-kohtaan kokoushuoneelle haluamasi nimi esim  “Kuukausipalaveri” 

• “Custom URL”, kirjoita yksilöity osoite huoneelle esim  
http://yritys adobeconnect com/kuukausipalaveri

• Huom! Valitse selkeä ja muistettava osoite 

• Huomioi, että sinun on kirjoitettava vain osoitteen loppuosa,  
muut osat verkko-osoitteesta tulevat automaattisesti 

• “Summary”-kohtaan voit halutessasi täyttää tietoja kokoushuoneesta,  
tämä ei kuitenkaan ole pakollista 

• “Start time” ja “Duration” -kohdat eivät myöskään ole pakollisia,  
koska huone on luomisen jälkeen olemassa pysyvästi 

• Näitä toimintoja käytetään vain tiedoksi  
hallinnasta lähetettävän kutsuviestin vuoksi 

• “Template”-kohdasta valitaan valmis pohja huoneelle 

• Sinulla voi olla valmisteltuna oma pohja, jota käytät aina, kun luot uusia huoneita  
Malleja on listauksessa myös oletuksena ja voit käyttää jotain niistä 

myynti@ilonait fi
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• “Access”-kohdasta määritellään, miten avoin huone on:

• Ylimmässä valinnassa vieraskirjautuminen “Guest Access” on kielletty 

• Keskimmäisessä valinnassa vain käyttäjätunnuksilla olevat käyttäjät
ja valitut vieraat voivat kirjautua 

• Alin valinta on avoin, jolloin kaikki tunnuksilla olevat ja ilman
tunnuksia olevat voivat tulla huoneeseen koska tahansa 

• Lisäksi voit määritellä huoneelle salasanan laittamalla ruksin kohtaan “Users must
enter room passcode”  (ominaisuus pitää olla aktivoituna Adobe Connectissa erikseen )

• Kohdat “Cost Center” ja “Audio Conference Settings” voit jättää
peruskäytössä tyhjiksi, niitä ei tarvita  Klikkaa “Next” 

6  Seuraavaksi valitaan huoneelle “Host” ja mahdolliset muut käyttäjät 

• Voit valita joko yksittäisiä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä 

• Huoneen luonut henkilö on oletusarvoisesti Host 

• Aktivoi käyttäjä/ryhmä klikkaamalla se hiirellä vihreäksi 

• Klikkaa “Add” 

Puhelin 0207 191 510
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• Toista sama kaikkien käyttäjien/ryhmien kohdalla, jotka haluat lisätä  Lisättyäsi käyttä-
jät/ryhmät, aktivoi ne oikeanpuoleisessa laatikossa ja määrittele sopiva käyttäjätaso 

• Klikkaa lopuksi “Finish” ja huone  
on valmiina käyttöä varten 

• Huom! Tässä ohjeessa ei käsitellä kutsujen  
“Invitations” lähettämistä  Se on myös  
mahdollista klikkaamalla “Next” 

Uuden käyttäjän luominen
Adobe Connectiin voidaan luoda käyttäjiä erilaisia tarkoituksia varten  He voivat olla olemassa 
vain tunnistautumisen vuoksi esimerkiksi suljetuissa kokoushuoneissa, tai he voivat olla 
lisenssin haltijoita, jolloin heillä on enemmän oikeuksia toimia järjestelmän hallinnassa  Tässä 
ohjeessa opastetaan käyttäjän luominen yleisesti 

1  Kirjaudu järjestelmän hallintaan verkkoselaimella käyttäen omaa käyttäjätunnustasi ja 
salasanaa  Yleensä hallinnan osoite on muotoa http://yritys adobeconnect com

2  Valitse yläpalkista “Administration” -> “Users and Groups” 

3  Klikkaa “New User” 

Vinkki! Jos sinulla on järjes-
telmässäsi paljon käyttäjiä, 
kannattaa oikean käyttä-
jän löytämiseksi käyttää 
“Search”-toimintoa 

www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous
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4  Täytä kentät uudelle käyttäjälle valmiiksi  
Nimi, sähköposti, salasana jne  Ja klikkaa “Next” 

• HUOM! Muista laittaa ruksi kohtaan “Prompt user to change password after next 
login”  Tällöin käyttäjän pitää vaihtaa salasana kirjautuessaan ensimmäisen kerran 

5  Klikkaa käyttäjä haluttuihin käyttäjäryhmiin aktivoimalla ryhmä hiirellä yhden kerran 
klikkaamalla ja sen jälkeen klikkaamalla ikkunan alareunasta “Add”-painiketta  
Ryhmäjäsenyyden merkiksi oikeanpuoleiseen laatikkoon näytöllä ilmestyy  
sen ryhmän nimi, jonka juuri lisäsit 

Logitech CC3000e

• Pro-tason kokousmikrofoni + kamera

• Seinä-/pöytäkiinnike

• NFC / USB

• Laadukas ääni ja kuva

• 10x häviötön zoom

www.ilonait.fi  ->  kauppa



23

Adobe Connect -järjestelmät  
etäopetukseen ja verkkokokouksiin

Adobe Connect on Suomen 
eniten opetuksessa käytetty 
verkkokokousjärjestelmä. 
Ilona IT on Adobe Connectin 
virallinen edustaja Suomessa. 
Meidän avustuksella saatte 
Adobe Connectin teho- 
käyttöön!

www ilonait fi/web/ 
ilona-verkkokokous

Koulutukset verkkokokouksiin ja 
verkko-opetukseen

Mitä etuja tehokkaalla verkossa tapahtuvalla 
kokoustamisella ja verkko-opetuksella voidaan 
saavuttaa? Miten saadaan vaikka kielten ja uskon-
tojen etäryhmät toimimaan? Miten pedagogi-
sesti mielekäs aikuisopetus? Ilona IT:n Online- ja 
lähikoulutuksilla perehdyt ja perehdytät Adobe 
Connectin hyödylliseen maailmaan.

www ilonait fi/web/adobe-connect-koulutukset

Hinnasto Alv 0%

Verkko-opettajan tehotreenit Adobe Connectiin 400,-

Nupit kaakkoon – ääniasetukset kuntoon 350,-

Hallinta tutuksi ja helpoksi Adobe Connectissa 350,-

Verkkokokoukset haltuun -käyttökoulutus 400,-

15 vinkkiä Adobe Connectin käyttöön alk  15,- / hlö

• www ilonait fi/web/tuote-osasto/verkkokokous

Osallistu suoraan selaimella kokoukseen, 
kutsu kaverit paikalle ilman ohjelmisto-
asennuksia ja hyödynnä monipuoliset 
työkalut ja esiasetetut näkymät, näytönjaon 
äänien, kuvien sekä chatin lisäksi.

Kaipaatko vierihoitoa 
verkkokokouksen ajaksi? 
Tukea pulmatilanteisiin? 
Ilonan tukitiketit voisivat 
olla avuksi?



Helsinki: Energiakuja 3, 00180 Helsinki
Tampere: Valtakatu 9-11, 37600 Valkeakoski 
Kuopio: Maaherrankatu 27, 70100 Kuopio

www.ilonait.fi, tel: +358 207 191 510

Ilona IT Oy

Oppimisen teknologian verkkokauppa:
www.ilonait.fi/web/kauppa
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