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• Mylife Cloud -pilvipalvelussa ei ole klinikkakohtaista rakennetta.

• Pilvipalvelumalli on ammattilaiskohtainen.

• Ammattilainen luo Mylife Cloud –pilvipalveluun henkilökohtaisen ammattilaiskäyttäjän, joka toimii pilvipalvelutilinä.

• (Pilvipalveluun voidaan myös luoda geneerinen klinikkakohtainen pilvipalvelutili, jolloin luodaan yksi 
ammattilaiskäyttäjä, jota kaikki yksikön ammattilaiset käyttää. Tällöin potilas ei kuitenkaan näe, kenelle ammattilaiselle 
potilas on myöntänyt oikeuden tarkastella tietojaan.)



• Ammattilaiskäyttäjän luominen alkaa 
siirtymällä ensin selaimella osoitteeseen 
https://www.mylife-software.net/

• Ammattilainen siirtyy ammattilaiskäyttäjän 
luontiin painamalla ”Rekisteröinti” -
painiketta.

https://www.mylife-software.net/


• ”Country” –valikosta valitaan maaksi 
”Suomi”.

• Rekisteröinti alkaa painamalla 
”Register” –painiketta.



• Ammattilaiskäyttäjän rekisteröintilomakkeeseen täytetään

• Sähköpostiosoite
• Tehtävä 

• Tehtäväksi valitaan ”Sairaala”
• Etunimi
• Sukunimi
• Maa (Suomi)
• Salasana

• Salasanan on oltava vähintään
• Yhteensä 8 merkkiä
• Yksi erikoismerkki
• Yksi iso kirjain
• Yksi pieni kirjain

• Salasana uudelleen

• Jatketaan painamalla ”Rekisteröinti” –painiketta.



• Ammattilaisen on hyväksyttävä SINOVO health
solutions GmbH:n yleiset käyttö ja toimitusehdot.

• Käyttö ja toimitusehdot hyväksytään niiden 
lukemisen jälkeen painamalla ”Vahvista ehdot” –
valintalaatikkoa.

• Ehdot vahvistetaan painamalla ”Vahvista” –
painiketta.



• Ammattilaisen on hyväksyttävä SINOVO health
solutions GmbH:n tietosuojaseloste.

• Tietosuojaseloste hyväksytään tietosuojaselosteen 
lukemisen jälkeen painamalla ”Hyväksyn arkojen 
henkilötietojen käsittelyn” –laatikkoa.

• Ehdot vahvistetaan painamalla ”Vahvista” –
painiketta.



• Annettuun sähköpostiosoitteeseen 
tulee vahvistusviesti, jonka avulla 
vahvistetaan uusi ammattilaiskäyttäjä.



• Avataan sähköpostiosoitteeseen 
tullut vahvistusviesti.

• Rekisteröiminen viimeistellään 
painamalla sähköpostiviestissä 
tullutta vahvistuslinkkiä.



• Ammattilaiskäyttäjä luotiin onnistuneesti 
palveluun.

• Ammattilaiskäyttäjälle täytyy vielä asettaa 
muutamia preferenssejä palvelun sisällä.

• Juuri luodulle ammattilaiskäyttäjälle 
kirjaudutaan painamalla ”Sisäänkirjautuminen” 
–painiketta.



• Sähköpostiosoite –kenttään syötetään juuri luodulle 
ammattilaiskäyttäjälle rekisteröity sähköpostiosoite.

• Sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen 
sisäänkirjautumisen salasana –kenttä aukeaa painettaessa 
”Sisäänkirjautuminen” –painiketta.



• Salasana –kenttään syötetään käyttäjätunnuksen salasana.

• Käyttäjälle kirjaudutaan sisään painamalla 
”Sisäänkirjautuminen” -painiketta.



• Päänäkymään aukeaa myLife
Software –asetusapuohjelma.

• Asetusapuohjelman preferenssien 
asetus viimeistelee käyttäjän 
luonnin.

• Käyttäjän tyypiksi valitaan 
”Sairaalatila”.

• Jatketaan painamalla ”Seuraava” –
painiketta.



• Varmistetaan, että ”Kieli” ja ”Maa” –kenttiin 
on valittu ”Suomi”.

• ”Aikavyöhyke” –kenttään valitaan 
aikavyöhykkeeksi ”Europe/Helsinki”.

• Jatketaan painamalla ”Seuraava” –painiketta.



• ”Päivämäärämuoto” –kenttään 
valitaan muodoksi ”DD.MM.YY”.

• ”Aikamuoto” –valinnasta valitaan 
”24 h”.

• Jatketaan painamalla ”Seuraava” 
–painiketta.



• Määritetään mittausyksiköt.

• ”Verensokeriyksikkö” –valinnasta 
valitaan yksiköksi ”mmol/l”.

• ”Pituus” –valinnasta valitaan 
yksiköksi ”cm”.

• ”Paino” –valinnasta valitaan 
yksiköksi ”kg”.

• Ammattilaiskäyttäjä viimeistellään 
painamalla ”Valmis” –painiketta.

• Ammattilaiskäyttäjä on nyt valmis 
käytettäväksi.



• Ohjauspaneelin asetuksiin päästään 
painamalla sivuvalikosta ”Asetukset” 
–painiketta, jonka jälkeen asetusten 
ylävalikosta painetaan ”Ohjauspaneelin 
asetukset” –painiketta.

• Ohjauspaneelin asteuksista voidaan 
• Asettaa vastaanotolle nimi
• Asettaa vastaanoton nimi 

tulostettavaksi raportteihin
• Valita ”Viimeiset aktiviteetit”

–sarakkeita

• Valitut viimeiset aktiviteetit näkyvät 
potilaan raporteissa.

• Tiedot tallennetaan painamalla 
”Tallenna” –painiketta.
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