
KÄYTTÖOPAS
1



Sisältö
3   Kosketusnäkymä
4 Sisällön selaaminen
5-6 Varauskalenterit
7 Maksupalvelu

Hyvä asukas,

tervetuloa käyttämään digitaalista porrasnäyttöä.

Tämä opas on tehty sinulle tueksi porrasnäytön käyttämiseen. Näitä ohjeita seuraamalla onnistut, vaikka et 
aiemmin olisi kosketusnäyttöä käyttänytkään.



Kosketa näyttöä sormella mistä 
tahansa. 
Näyttöä koskettamalla sisältövalikko 
aukeaa.

Pääset edelliselle sivulle koskettamalla 
”takaisin” tai ”sulje ikkuna”.

KOSKETUSNÄKYMÄ

Vinkki: Koskettamalla pyörätuoli-ikonia 
laskeutuu näytön sisältö alas.

Sisältövalikosta löydät taloyhtiösi 
käytössä olevat ominaisuudet. 

Klikkaamalla otsikkoa pääset siirtymään 
eri toimintoihin.
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Sisällön selaaminen

Voit liikuttaa näytön sisältöä joko 
liikuttamalla sitä sormellasi ylös tai alas, 
tai  tästä palkista.

Mikäli sisältöä on enemmän,
sen saa  laajennettua Lue lisää 
kohdasta.

Kohdasta Asukkaat pääset katsomaan 
asukaslistaa
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VARAUSKALENTERIT 

Varausten tekeminen vaatii 
sisäänkirjautuminen.

Lisää varaus
1. Klikkaa tästä, jotta kalenterit tulevat 
näkyviin.

Omat varaukset
Tästä näet kaikki tekemäsi varaukset.
Klikkaa “näytä kaikki varaukset” niin 
kaikki kyseisen kalenterin varaukset 
tulevat näkyviin.

Poista varaus
Klikkaa roskakorin kuvaa.

Voit kirjautua tauluun 
käyttäjätunnus = asunnon numero, 
salasana = asukassovelluksessa oleva 
pinkoodi

tai sähköpostiosoitteellasi ja luomallasi 
salasanalla.
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VARAUSKALENTERIT

4. Hyväksy varaus klikkaamalla  Varaa

Huomioithan että kalentereissa 
saattaa olla erilaisia käyttöä ohjaavia 
sääntöjä, kuten sallitut varausmäärät 
ja peruutusoikeudet.

Mikäli et ole oikeutettu tekemään 
lisää varauksia ilmoittaa kalenteri 
tästä sinulle.

Lisää varaus
2. Valitse kalenteri mihin haluat tehdä 
varauksen.

Kalenterista näet vapaat ja varatut 
vuorot sekä kaikki tekemäsi varaukset

Tästä pääset siirtymään viikkonäkymien 
välillä. 

3. Lisää varaus klikkaamalla haluamaasi 
ajankohtaa.

Voit peruuttaa varauksen klikkaamalla 
varattua vuoroasi kalenterissa.  Ja 
valitsemalla Kyllä.

Jos kalenteriin on mahdollista tehdä 
toistuvia varauksia, voit valita 
vaihtoehdon tästä. 
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MAKSUPALVELU - LISÄPALVELU

Jos käytössä on maksullisia yhteistiloja 
tai hyödykkeitä, niin hyödykkeen hinta 
näkyy varattavan ajan kohdalla.

Korttitietosi tallentuvat OP:n 
Checkout Finland palveluun, tiedot 
eivät missään vaiheessa tallennu 
One4allin palveluun.

Järjestelmä pyytää varausvahvistuksen 
/ tunnusluvun aina kun teet varauksia.
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Huom! Voit tehdä varauksen vasta 
kun olet lisännyt pankki- tai 
luottokorttisi PNTmobile 
sovelluksessa / selaimessa. 
Samalla luot itsellesi tunnusluvun.
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