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Ohje yhteiskäyttöisen iPadin käyttöönottoon
Usean oppilaan yhteiskäyttöön tuleva iPad (mm. luokat 1-3, varhaiskasvatus)
Huom! Henkilökohtaisessa käytössä olevien laitteiden (1:1 4-6. lk.) käyttöönottoon on erillinen ohje.
Jotta verkon ylikuormittuminen ei aiheuta ongelmia, laitteet kannattaa ottaa käyttöön pienehkö erä kerrallaan.
Ohjeet käyttöönottoon varhaiskasvatuksen ja koulujen laitteiden osalta eroavat kohdissa 6 ja 10.
1) Kytke virta päälle.
2) Valitse kieli- ja maa-asetukset
 Kieli: suomi tai ruotsi
 Maa: Suomi
3) Valitse Ota käyttöön käsin
4) Valitse Wifi-verkko
 Valitse: Turku-Device
 Kirjoita Device-verkon salasana.
5) Tiedot ja tietosuoja
 Valitse Jatka
6a) Koulut
Kirjautuminen etähallintaan "Kirjaudu ylläpitäjän Turun kaupunki verkkoon"
 Kirjaudu koulun MDM-tunnuksella ja salasanalla.
(Ei siis kenenkään henkilökohtaisella tunnuksella.)
 Laite ilmoittaa, että Turun kaupunki määrittää asetuksia. Hyväksy painamalla
Seuraava.
6b) Varhaiskasvatus
Kirjautuminen etähallintaan "Kirjaudu ylläpitäjän Turun kaupunki verkkoon"
 Kirjaudu varhaiskasvatuksen MDM-tunnuksella ja salasanalla
(Ei siis kenenkään henkilökohtaisella tunnuksella.)
 Laite ilmoittaa, että Turun kaupunki määrittää asetuksia. Hyväksy painamalla
Seuraava.
7) Pidä iPad ajan tasalla (automaattiset päivitykset): valitse Jatka
8) Ota sijaintipalvelut käyttöön
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9) Ruutuaika – valitse Ota käyttöön myöhemmin asetuksissa
10) Jokaisen laitteen nimi on oletuksena ”iPad”, joten se tulee muuttaa paremmin laitetta
kuvaavaksi kohdasta Asetukset > Yleiset > Tietoja > Nimi. Selkeä nimeäminen on tärkeää,
jotta oikea laite voidaan löytää laitehallinnasta tuhansien laitteiden joukosta.
a) Koulut
Laite nimetään seuraavan periaatteen mukaan:
Koulun lyhenne, y-kirjain ”yhteiskäyttöiPad”, juokseva 3-numeroinen luku (001, 002, 003
jne.) sekä loppuun vuosi, jolloin koulu sai ipadin. Älä käytä lyhenteessä ä- tai ö-kirjaimia.
esim. WAy005 17 (käytä välilyöntiä vuosiluvun edessä helpottaaksesi lukemista).
b) Varhaiskasvatus
Laite nimetään seuraavan periaatteen mukaan:
PHY, päiväkodin lyhenne, juokseva 3-numeroinen luku (001, 002, 003 jne.)
esim. Phyhan001, Phyhan002 jne. Älä käytä lyhenteessä ä- tai ö-kirjaimia.

Sovellusten asentaminen: ks. https://edu.turku.fi/ohjeet/ohjeet-mdm/
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