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• Erilliset ammattilasikäyttäjätilit voidaan liittää LibreView-
vastaanottoihin. 

• Yksi ammattilaista voi luoda LibreView -vastaanoton, 
jolloin hänestä tulee oletusylläpitäjä. 

• Vastaanotolle muodostuu vastaanottotunniste. 

• Ylläpitäjä voi kutsua muita ammattilaisia liittymään 
vastaanottoon. 

• Kutsusta tulee viesti s-postiin, mistä kutsun voi hyväksyä.

• Pääkäyttäjä voi antaa kutsutulle pääkäyttäjäoikeudet. 



• Jos ammattilaistunnusta ei ole 
vielä luotu, noudatetaan 
seuraavia ohjeistuksia. 
Muutoin voidaan siirtyä 
pilvipalvelutilin 
perustamiseen.

• Ammattilaistilin luonti alkaa 
siirtymällä osoitteeseen 
https://www1.libreview.com

• Valikoista ”Maa/asuinalue” 
sekä ”Kieli” valitaan 
vaihtoehto ”Suomi”.

• LibreView:n pääsivulle 
päästään painamalla ”Lähetä” 
-painiketta.

https://www1.libreview.com/


• Ammattilaistilin luontiin 
päästään painamalla 
”Rekisteröidy” –painiketta.



• Valitaan kahdesta 
vaihtoehdosta alempi, 
klikkaamalla ”LibreView
Professional –tili” –laatikkoa.

• Tilin luontia jatketaan ”Jatka” 
–painikkeesta.



• Varmistetaan, että 
”Maa/asuinalue” –valintaan on 
asetettu ”Suomi”.

• Jatketaan ”Seuraava” –
painikeesta.



• Ammattilaiskäyttäjän on 
luettava LibreView –
järjestelmän ammattilaisen 
käyttöehdot.

• Käyttöehdot hyväksytään 
painamalla ”Hyväksy” –
painiketta.



• Ammattilaiskäyttäjän on luettava 
LibreView Professional –tilin 
yksityisyydensuojailmoitus.

• yksityisyydensuojailmoitus 
hyväksytään painamalla ”Hyväksy” –
painiketta.



• Tilin tiedot -lomakkeeseen täytetään
• Nimi

• Etunimi
• Sukunimi

• Sisäänkirjautumistiedot
• Sähköpostiosoite
• Salasana
• Salasanan vahvistus

• Terveydenhuollon organisaatio
• Organisaation nimi
• Työosoite

• Osoite 1
• Osoite 2 (valinnainen)
• Paikkakunta
• Maakunta
• Postinumero
• Puhelinnumero

• Jatketaan ”Seuraava” -
painikkeesta.



• Sähköpostiin on lähetetty 
vahvistusviesti tilin 
aktivoimiseksi. Kyseinen 
ilmoitusikkuna jätetään auki ja 
siirrytään sähköpostiin.



• Avataan kyseinen sähköpostiviesti.

• Sähköposti vahvistetaan painamalla 
”Vahvista Sähköpostiosoite” -painikkeesta.



• Sähköposti on vahvistettu 
onnistuneesti.

• Tilin viimeistely tapahtuu 
palaamalla ikkunaan, jossa oli 
ilmoitus sähköpostin 
vahvistusviestin lähettämisestä.

• Tili vahvistetaan painamalla 
kyseisestä ikkunasta ”Seuraava” 
–painiketta.

• Jos vahvistusviestisivu on 
sulkeutunut prosessin aikana, 
voidaan siirtyä osoitteeseen 
https://www.libreview.com



• Jos sovellus ei kirjaa juuri luotua 
käyttäjää suoraan sisään vaan 
ohjaus tapahtuu pääsivulle, 
kirjaudutaan sisään juuri 
luoduilla tunnuksilla.

• Kirjautumistietoihin syötetään 
juuri luodut tunnukset:
• Sähköpostiosoite
• Salasana

• Sisäänkirjautuminen tapahtuu 
”Kirjaudu sisään” -painikkeesta.



• LibreView ammattilaistili on nyt 
käytössä.

• Halutessaan voi katsoa 
ohjeistusta ”Aluksi” –
painikkeesta, ladata laitteita 
”Lataa laitteita” –painikkeesta 
tai katsoa raportteja ”Raportit” 
–painikkeesta

• ”Valmis” –painiketta painamalla 
jatketaan palveluun.
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