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• Tilin siirtäminen alkaa siirtymällä 
selaimella osoitteeseen 
https://diasend.com/

• Pääkäyttäjä kirjautuu sisään 
pilvipalvelutiliin pääkäyttäjätunnuksillaan.

•

• Pääkäyttäjän vastuulla on myös 
ammattilasitunnusten luominen uuteen 
tiliin. 

• Tilin päivittäminen kannattaa ajoittaa 
työpäivän päätteeksi, jotta siirto ei 
aiheuta ongelmia normaalille käytölle.

• Ennen siirron aloittamista, kannattaa 
tehdä lista ammattilaiskäyttäjistä (Nimi & 
s-posti), joille tehdään tunnukset uuteen 
Glooko-tiliin. 

• Samoin tiliin liitettävät lähettimet on hyvä 
olla lähistöllä.

• HUOM! vain pääkäyttäjä saa tehdä tilin 
päivittämisen. Pääkäyttäjästä tulee Glooko-tilin 
pääkäyttäjä.

• HUOM! Jos klinikalla on ollut käytössä 
yhteiskäyttötunnukset, pitää jokaiselle käyttäjälle 
luoda henkilökohtaiset tunnukset Disasendiin
ennen siirtoa. Yhteiskäyttötunnuksilla ei pääse 
enää kirjautumaan Diasendiin siirron jälkeen. 

https://diasend.com/


• Kirjautumisen jälkeen Erillinen Pop-up
ikkuna avautuu. Ikkunassa ilmoitetaan 
milloin siirtäminen on mahdollista.

•

• Tarvittaessa voit saada lisätietoja 
siirtoon liittyen klikkaamalla 
”napsauttamalla tästä” –linkkiä.



• Kun siirto on mahdollista 
tehdä, avautuu oheisen kuvan 
mukainen pop-up ikkuna.

• Tarvittaessa voit vielä tutustua 
siirtoon klikkaamalla ”katso 
video” –painiketta.

• Tai voit siirtyä suoraa 
päivitykseen painamalla  
”Päivitä Glookoon” –painiketta 
ja seuraamalla näitä ohjeita.

• Käytännössä päivittäminen 
tarkoittaa uuden Glooko -tilin 
perustamista ja 
pääkäyttäjätunnuksen ja 
ammattilaistunnusten 
luomista.



• Seuraavaksi tulee vielä uusi pop-
up ikkuna missä mainitaan 
muutama tärkeä seikka siirtoon 
liittyen.

• Siirry päivitykseen painamalla  
”Päivitä Glookoon” –painiketta.



• Pääkäyttäjä luo itselleen tunnukset 
Glooko-pilvipalveluun syöttämällä 
lomakkeeseen omat tietonsa.
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Sähköpostiosoitteen vahvistus

• Jatka eteenpäin painamalla ”Jatka”-
painiketta

• Seuraavaksi Pääkäyttäjä määrittelee 
itselleen salasanan.

• Paina sen jälkeen ”Jatka”-painiketta



• Kirjaudu nyt Glooko-pilvipalveluun juuri 
luodulla käyttäjätunnuksella (sähköposti) 
sekä salasanalla.

• Paina ”Kirjaudu sisään”-painiketta



• Sovellus vaatii uusien käyttöehtojen 
hyväksymisen. 

• Voit tarvittaessa lukea käyttöehdot 
painamalla oheista linkkiä. 

• Paina ”Hyväksy”-painiketta



• Glooko-tili on nyt perustettu.  Seuraavaksi 
liitetään lähettimet uuteen tiliin.

• Paina seuraavaksi ”Aloittaminen”-
painiketta.

• Käynnistä kaikki aikaisempaan Diasend -
tiliin liitetyt lähettimet irrottamalla 
hetkeksi virtajohto ja laittamalla se 
takaisin.

• Lähettimet kytkeytyvät uuteen tiliin 
automaattisesti.

• Paina sitten  ”Jatka”-painiketta



• Aikaisempaan Diasend –tiliin 
perustetut ammattilaiskäyttäjät 
EIVÄT siirry automaattisesti Glooko –
tiliin vaan ne pitää luoda uudelleen. 

• Lisää ammattikäyttäjiä painamalla  
”Lisää ammattikäyttäjiä”-painiketta

• Paina avautuvasta Hallitse 
ammattilaiskäyttäjiä –sivun oikeasta 
reunasta ”Lisää uusi 
ammattilaiskäyttäjä”



• Jos et tehnyt ammattilaisten lisäämistä heti, 
pääset lisäämään heitä myös klikkaamalla 

• ”Hallitse klinikkaa” –painikkeesta.

• Valikko avautuu kun klikkaat oman 
tunnuksen vieressä olevaa valkoista nuolta.



• Lisää uusi käyttäjä 
syöttämällä 
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite

• Ja painamalla ”Luo” –
painiketta.

• Ammattilainen saa 
käyttäjätunnuksen luonnista 
sähköpostin ja ohjeistuksen 
miten tunnus vahvistetaan.



• Lisätty ammattilainen näkyy 
nyt käyttäjäluettelossa ja 
tietoja voi halutessaan 
muokata.

• Lisää loput 
ammattilaiskäyttäjät samalla 
tavalla.

• Aktivoinnin tila on nähtävissä 
ammattilaiskäyttäjä-listassa.

• Voit tarvittaessa lähettää 
aktivointisähköpostin 
uudelleen, jos käyttäjä on 
hukannut s-postin. 
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