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• Omamittaussovelluksen ja RocheDiabetes Care Platformin (RDCP) välille on 
toteutettu SSO-toiminnallisuus.

• SSO mahdollistaa siirtymisen Rochen palveluun katsomaan potilaan 
mittausdataa suoraan Omamittaussovelluksesta yhdellä klikkauksella ilman 
erillistä manuaalista kirjautumista.

• SSO-toiminnallisuuden käyttöönotto alkaa siirtymällä Omamittaussovelluksen 
aloitussivulta ”Pilvipalvelut ja käyttäjätunnusten hallinta” -sivulle.



Käyttäjällä ei ole tunnusta 
RDCP:ssä:

• Käyttäjätunnusten hallintasivun 
Roche RDCP -kenttään kirjoitetaan 
työsähköposti (normaalisti muotoa 
etunimi.sukunimi@organisaatio.fi).

• Tämän jälkeen painetaan Tallenna-
painiketta, jolloin näyttöön tulee 
ilmoitus ”Tallennus onnistui”.

• Sähköpostiosoitteen tallentamisen 
jälkeen voidaan siirtyä pilvi-ikonia 
klikkaamalla käyttäjätunnusten 
aktivointiin.

etunimi.sukunimi@organisaatio.fi
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• Omamittaussovelluksen Käyttäjätietojen 
hallintasivun Roche RDCP -kenttään kirjoitetaan 
Rochen palvelun käyttäjätunnus. Tässä tulee 
huomioida myös isot ja pienet kirjaimet. Oikein 
syötetystä tunnuksesta tulee ilmoitus ”Tallennus 
onnistui”, väärästä tunnuksesta taas alla näkyvä 
virheilmoitus.

• Jos virheilmoitus tulee:
• Käyttäjätunnuksen pääsee tarkistamaan

kirjautumalla Rochen palveluun
(https://care.rochediabetes.com/) selaimen 
kautta käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

• Rochen palvelussa tarkistetaan omista tiedoista,
missä muodossa käyttäjätunnus on syötetty. 
Omat tiedot löytyvät klikkaamalla etusivun 
oikeasta ylänurkasta henkilökuvaketta ja sen alta 
valikosta kohtaa ”Päivitä Tiedot”.

• Käyttäjätunnuksen onnistuneen tallentamisen
jälkeen voidaan siirtyä pilvi-ikonia klikkaamalla 
tunnusten liittämiseen.

etunimi.sukunimi@organisaatio.fi
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• Pilvi-ikonista klikkaaminen avaa selaimeen erillisen ikkunan.

• Jos ponnahdusikkunat on estetty selaimessa, ne tulee sallia tälle sivustolle. 
Esimerkiksi Google Chromessa ponnahdusikkunoiden 
estämisestä tuleva ilmoitus näyttää kuvan mukaiselta ja 
ympyröityä ikonia klikkaamalla pääsee sallimaan ponnahdus-
ikkunat.

• Tarvittaessa sivu tulee päivittää asetusten muuttamisen
jälkeen.

Käyttäjätunnusten aktivointi ei käynnisty ponnahdusikkunan eston vuoksi



• Näkyviin tulee ilmoitus RocheDiabetes
-palveluun yhdistämisestä.

• Omamittaussovellukseen kirjoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen on lähtenyt viesti käyttäjätilin 
liittämisestä RocheDiabetes -palveluun.



• Avataan RocheDiabeteksen lähettämä 
sähköpostiviesti.

• Palvelun yhdistämistä jatketaan painamalla viestin 
”Yhdistä tili” -linkkiä.



• Uutta käyttäjätiliä luotaessa 
tarvitsee asettaa tilille uusi 
salasana Luo salasana -kenttään.
Salasanaa ei SSO-kirjautumisessa
käytetä, mutta se kannattaa 
kuitenkin painaa mieleen, sillä 
sitä voidaan tarvita määräajoin 
SSO-toiminnallisuuden 
ylläpitämiseen.

• Jos salasana on jo luotu, voi 
käyttää nykyistä salasanaa 
valitsemalla kohdan ”Käytä 
tämänhetkistä tilin salasanaani”.

• Vahvistetaan salasana 
painamalla ”Yhdistä” -painiketta.

• Jatketaan prosessia painamalla 
”Valmis” -painiketta.



• Hyväksytään tietosuojaehdot painamalla hyväksyntä-
laatikko aktiiviseksi ja painamalla ”Accept” -painiketta.



• Annettuun sähköpostiosoitteeseen 
lähetetään vahvistuskoodi.

• Vahvistuskoodi syötetään 
avautuneeseen ikkunaan ”Enter 
code” -kenttään.

• Huom! SSO-toiminnallisuuden 
kannalta on erittäin tärkeää, että 
”Remember this computer” 
-laatikko klikataan aktiiviseksi. 

• Selain muistaa valinnan yhden 
kuukauden ajan, jolloin salasanaa 
ei tarvitse syöttää siirryttäessä 
potilaan mittausdatan 
tarkasteluun.

• Vahvistetaan koodi painamalla 
”Submit” -painiketta.

✔



• Rochen RDCP-palvelu avautuu.

• Potilaita ei näy potilaslistassa, jos heitä ei ole allokoitu ammattilaiselle. 

• Potilaat löytyvät kuitenkin haettaessa potilastunnisteella tai nimellä.
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