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• Potilaskäyttäjän luominen tapahtuu 
siirtymällä ensin selaimella osoitteeseen 
https://www.mylife-software.net/

• Potilaskäyttäjän luominen alkaa 
painamalla ”Rekisteröinti” –painiketta.

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


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

• Rekisteröinti alkaa painamalla 
”Register” –painiketta.



• Käyttäjätunnuksen rekisteröintilomakkeeseen 
täytetään

• Sähköpostiosoite
• Tehtävä 

• Valitaan tehtäväksi ”Potilas”
• 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.



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

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

• Ehdot vahvistetaan painamalla ”Vahvista” -
painiketta



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

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

• Ehdot vahvistetaan painamalla ”Vahvista” –
painiketta.



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



• Avataan annettuun 
sähköpostiosoitteeseen tullut 
vahvistusviesti.

• Rekisteröiminen viimeistellään 
painamalla sähköpostiviestissä 
tullutta vahvistuslinkkiä.



• Potilaskäyttäjätunnus luotiin onnistuneesti 
palveluun.

• Käyttäjälle täytyy vielä asettaa muutamia 
preferenssejä palvelun sisällä.

• Käyttäjälle kirjaudutaan painamalla 
”Sisäänkirjautuminen” –painiketta.



• Sähköpostiosoite –kenttään syötetään käyttäjälle 
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 tilin luomisen.

• Käyttäjätunnusten tyypiksi 
valitaan ”Itsehallinta”.

• 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”.

• Käyttäjätunnusten viimeistelyyn 
päästään painamalla ”Valmis” –
painiketta.



• Potilas voi vielä lisätä omia tietojaan, 
kuten
• Sukupuoli (Pakollinen)
• Paino
• Pituus
• Puhelinnumero
• Muuta tietoa

• Tiedot tallennetaan painamalla 
”Tallenna” –painiketta, jonka jälkeen 
potilaskäyttäjän luominen on saatettu 
loppuun ja potilaskäyttäjää voidaan 
käyttää palvelussa.
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