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IPAD%TYÖVÄLINEENÄ%KIRJASTOISSA%

%
ANNA3KAISA%SJÖLUND%

%
%

Yksinkertaisimmillaan%IPadin%voi%ottaa%käyttöön%ensimmäistä%kertaa%seuraavien%

ohjeiden%mukaan.%%Laita%virta%laitteeseen%oikeasta%ylänurkasta,%painamalla%hetki%

katkaisijaa,%laitteeseen%tulee%omenan%kuva,%odota%hetki%ja%laite%käynnistyy%

omenan%hävittyä%näytöltä.%Ensimmäistä%kertaa%käyttöönotettaessa%laite%ei%pyydä%

tunnuslukua,%vaan%se%täytyy%antaa%laitteelle%asetuksista.%%

!
ASETUKSET'JA'LAITEHALLINTA'

!

Valitse%näytöltä%asetukset.%Asetuksissa%on%vasemmalla%on%valikko%asetusten%

toiminnoista.%Klikkaa%WIFi%ja%oikealla%näet%ne%avoimet%verkot,%joihin%voit%liittyä%

tai%liity%suljettuun%verkkoon,%jonka%salasana%on%tiedossasi.%Kirjastoilla%on%usein%

avoin%verkko%tarjolla%asiakkaille,%verkko%voi%olla%myös%suljettu%ja%tällöin%

salasanan%saa%yleensä%kirjastosta.%Suljettu%verkko%on%tietoturvan%kannalta%

parempi%vaihtoehto%kuin%täysin%avoin%hotspot.%%

%

Kirjastojen%yleisökäyttöön%tarkoitetuissa%laitteissa%ei%yleensä%ole%sim3korttia%ja%

operaattoripalveluita.%Laitteeseen%saapuvia%ilmoituksia%voi%hallita%

ilmoituskeskuksen%välityksellä,%asetuksissa%kohdasta%ilmoitukset.%Voit%valita%mitä%

ilmoituksia%haluat%ilmoitusnäkymään%ja%miten%järjestät%ne%käsin%tai%ajan%mukaan.%

Ilmoituksia%pääset%seuraamaan%hipaisemalla%näytön%yläreunasta%alaspäin%

kevyesti.%

%

%

Asetuksista%saat%tarkistettua%ja%tarvittaessa%muutettua%laitteen%toimintaa%

ylläpitäviä%tietoja.%Tämän%vuoksi%on%tärkeää%tutustua%laitteen%asetuksiin%ja%niiden%

hallintaan%kiireettömästi.%

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.!IPadin!painikkeet!tutuiksi!
%
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APPLEID!
%

AppleID%on%sähköpostiosoite%ja%tunnuksesi,%jolla%kirjaudut%kaikkiin%Applen%

palveluihin.%%Sen%%hankkiminen%on%ilmaista%ja%on%tärkeää,%että%kirjastoissa%

työskentelevillä,%jotka%työssään%käyttävät%Applen%välineitä%on%kaikilla%oma%

AppleID.%Sen%hankkiminen%on%ilmaista.%AppleID:n%avulla%kirjaudut%iCloudiin,%

iBooksiin,%iTunesiin%sekä%App%Storeen.%Tunnuksen%saa%vastaamalla%Applen%

esittämiin%kysymyksiin,%se%on%yksinkertaista%ja%helppoa.%%Mahdollisten%

maksullisten%ohjelmien%lataamista%varten%sinun%on%syötettävä%myös%

 

Kuulokeliitäntä

Virtapainike Laite käynnistetään 
painamalla virtapainiketta noin sekunnin - 
Laite sammutetaan painamalla virtapainiketta 

pari sekuntia ja vahvistamalla sammutus 

Äänen voimakkuus

Mykistys/Näytönkannen lukitus

Valikkopainike 
(kotipesä)
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luottokorttitietosi.%Maksullisten%ohjelmien%käyttö%ei%kuitenkaan%ole%

välttämätöntä.%%Ostokset%ja%maksullisten%sovellusten%lataukset%ovat%aina%AppleID3

kohtaisia%eivät%laitekohtaisia.%%Ne%siis%näkyvät%vain%%kun%käytetään%AppleID:tä,%

jolla%ostos%on%tehty.%

%

%Maksullisten%ohjelmien%hyödyntämiseen%kirjastoilla%on%erinomainen%

mahdollisuus%hyödyntää%Applen%VPP3määrälisenssiohjelmaa,%minkä%avulla%

voidaan%hankkia%ja%jakaa%edullisesti%sovelluksia,%kirjoja,%musiikkia%etc.%

LANGATTOMAT%YHTEYDET%

 
Bluetooth!on%tarkoitettu%langattomien%kuulokkeiden,%mikrofonikuulokkeiden%
sekä%kaiuttimien%kytkentään.%%Bluetoothilla%yhdistetään%myös%näppäimistö%

tablettiin.%

AirDrop%on%tarkoitettu%sisällön%jakamiseen%langattomasti.%Sisällön%jakaminen%
AirDropin%avulla%edellyttää,%että%molemmilla%käyttäjillä%on%jokin%seuraavista%

laitteista%(laitteessa%pitää%iOS%7%tai%uudempi)%tai%Mac%(tietokoneessa%pitää%olla%OS%

X%Yosemite):%

iPhone%5%tai%uudempi%

iPad%(4.%sukupolvi%tai%uudempi)%

iPad%mini%

iPod%touch%(5.%sukupolvi).%

Lisäksi%Wi3Fi%ja%Bluetooth%täytyy%laittaa%päälle.%Jos%haluat%jakaa%sisältöä%

yhteyshenkilöiden%kanssa,%kirjaudu%iCloud3tilillesi.%

 
Ohjauskeskuksesta%voit%laittaa%AirDropin%päälle%tai%pois%päältä%ja%hallita,%kenen%

kanssa%jaat%sisältöä.%

Avaa%Ohjauskeskus%pyyhkäisemällä%ylös%näytön%alaosasta.%

Napauta%AirDrop%3kohtaa.%
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Valitse%jokin%näistä%vaihtoehdoista:%

Pois:%laittaa%AirDropin%pois%päältä.%

Vain%yhteystiedot:%laitteesi%näkyy%vain%yhteyshenkilöillesi.%

Kaikki:%laitteesi%näkyy%kaikille%lähellä%oleville%AirDropia%käyttäville%iOS3laitteille.%

%

Voit%jakaa%sisältöä%esimerkiksi%Kuvat3,%Safari3%ja%Yhteystiedot3ohjelmista.%

Napauta%sisältöä,%jonka%haluat%jakaa.%

Napauta%Jaa%tai% .%

Ohjelmasta%riippuen%voit%ehkä%valita%muita%jaettavia%kohteita.%

Napauta%lähellä%olevan%AirDrop3käyttäjän%tai%Applen%laitteen%nimeä.%Jos%

jakoasetuksena%on%Vain%yhteystiedot,%eikä%lähellä%olevaa%käyttäjää%löydy,%tarkista,%

että%olette%kumpikin%kirjautuneet%iCloud3tilille.%Jos%lähellä%olevaa%käyttäjää%ei%

edelleenkään%löydy,%kokeile%AirDropissa%Kaikki3asetusta.%

Vastaanottaja%saa%ilmoituksen,%jossa%on%esikatselunäkymä%jaettavasta%sisällöstä,%

ja%hän%voi%joko%hyväksyä%tai%hylätä%sisällön.%Jos%vastaanottaja%hyväksyy%sisällön,%

se%avautuu%siinä%ohjelmassa,%josta%se%lähetettiin.%Esimerkiksi%kuvat%avautuvat%

Kuvat3ohjelmassa%ja%verkkosivustot%Safarissa.%

AirPlay%mahdollistaa%langattoman%videotoiston%tiloissa,%joissa%on%käytössä%Apple%

TV.%Kotona%AirPlayta%voi%hyödyntää%näyttämällä%kuvia,%videoita%tai%pelaamalla%%

pelejä%television%ruudulla%Apple%TV:n%avulla.%%

Kuva 1 Apple TV, lähde :wikipedia 

 

AirPrintin%avulla%on%mahdollista%tulostaa%tulostimiin,%joissa%toimii%%AirPrint.%

Tulostimen%tulee%olla%samassa%%wifi3verkossa%kuin%IOS3laitekin%on.%

%

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ,(IOS),
%
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Kotivalikko)()kotipesä))
 
Sovellukset%löytyvät%kuvakkeina%kotivalikosta.%%Kotipesälle%palataan%aina%

painamalla%valikkopainiketta.%%Kotivalikoita%tulee%aina%lisää%sovellusten%määrän%

kasvaessa.%Yhdelle%kotivalikolle%mahtuu%20%kuvaketta.%Kuvakkeen%sijasta%

kotivalikolla%voi%olla%myös%kansioita,%jotka%sisältävät%useampia%sovelluksia.%

Sovellus%käynnistetään%napauttamalla,%eikä%niitä%tarvitse%erikseen%sammuttaa.%%

Avatut%sovellukset%jäävät%kuitenkin%taustalle%aktiivisiksi%ja%niiden%poistaminen%

tapahtuu%painamalla%nopeasti%kaksi%kertaa%valikkopainiketta%ja%hipaisemalla%

sovellusta%ylöspäin.%%

Kotivalikon%alareunassa%on%Dock,%jossa%kannattaa%pitää%suosituimmat%

sovellukset.%Dock%näkyy%kaikissa%kotivalikoissa.%Kotivalikoiden%määrä%näkyy%

palloina%Dockin%yläpuolella.%

%

%

%

Hipaisemalla%valikkoriviä%ylhäältä%alas,%saadaan%esille%ilmoituskeskus.%

Ilmoituskeskuksessa%näkyvät%päivän%kalenterimerkinnät.%Ilmoituskeskusta%

hallitaan%asetuksista,%kohdasta%ilmoitukset.%

%Painamalla%nopeasti%kaksi%kertaa%valikkopainiketta%(kotipesä)%voidaan%avoinna%

olevia%sovelluksia%poistaa%moniajovalikolla.%

Hipaisemalla%valikkoriviä%alhaalta,%saadaan%esille%%ohjauskeskus.%

Ohjauskeskuksesta%on%nopea%pääsy%usein%käytettyihin%säätimiin,%kuten%näytön%

kirkkauteen%tai%äänisäätimiin..%Ohjauskeskuksesta%löytyvät%myös%AirPlay%valikko,%

josta%laitteen%voi%yhdistää%Apple%tv:hen%sekä%AirDrop3valikko,%mistä%aktivoidaan%

iPadien%välinen%tiedonsiirto.%%
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Kuvakkeiden!siirtäminen!

Kuvakkeiden paikkaa voi vaihtaa painamalla kuvaketta noin pari sekuntia, 
mink� j�lkeen kuvakkeen kulmaan tulee x ja ne alkavat heilua. T�ll�in 
kuvaketta voi siirt�� paikasta toiseen tai vaihtoehtoisesti sen voi poistaa, 
mik�li se on itse ladattu. 
  
Kuvakkeita voi yhdist�� kansioihin vet�m�ll� kuvakkeen toisen kuvakkeen p��lle. 
 

 
 
 
IPadin käyttöönotto 
 
IPadin käyttöönotto tapahtuu vastaamalla muutamaan käyttöottoapurin kysymykseen. 
Vaivattominta käyttöönotto on langattomassa verkossa.   
 
1. Käynnistä laite virtakytkimestä ja pyyhkäise alhaalle avautuvaa liukukytkintä 
oikealle. 
2.  Valitse IPadissa käytettävä kieli. Voit vaihtaa kieltä myöhemmin asetuksista. 
3. Napauta maa ja alue-listalta Suomi. Asetuksia voi tarvittaessa muokata 
myöhemmin. 
4. Valitse langaton verkko l. Wi-Fi. 
5. IPad kysyy, otetaanko sijaintipalvelut käyttöön. Sijaintipalvelija tarvitaan 
useimpien sovellusten sekä kartta-sovelluksessa sijainnin hakemiseen. Ota sijainti 
palvelut käyttöön. 
6.  Napauta ota uutena IPadina käyttöön. 
7. iPad pyytää kirjautumaan Apple-tunnuksella tai luomaan Apple-tunnuksen. Apple-
tunnusta tarvitaan sovellusten lataamiseen sekä varmuuskopiointiin, joten se on 
pakollinen.  Tunnuksen voi luoda heti tai myöhemmin, napauttamalla näytön 
alareunasta ohita tämä vaihe.  Apple-tunnuksen luomiseen tarvitaan käytössä oleva 
sähköpostiosoite, mikä toimii käyttäjätunnuksena jatkossa. Apple-tunnuksen 
luomiseen vaaditaan myös kolme turvakysymystä. 
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8. Apple-tunnuksen luotuasi voit ottaa käyttöön iCloud-pilvipalvelun. iCloudiin voit 
tallentaa kalenterimerkinnät, kuvat, tekstitiedostot, sovellusten asetukset ja 
varmuuskopioida laitteesi kaikki tiedot. 
9. Etsi iPadini kannattaa ottaa käyttöön.  Silloin iPadin voi jäljittää icloud.com –
sivustolta. Lisäksi valitaan millä Apple ID:llä rekisteröidyillä  ositteilla käytetään 
Face Timea ja iMessagea. 
10. Lopuksi luodaan pääsykoodi, mikä on suositeltavaa. Laite on käyttövalmis, 
napauta aloita! 
 
 
Sähköpostiasetukset 
 
Sähköpostitili tai tilit lisätään asetuksista  kohdasta posti, yhteystiedot, kalenterit. 
Napauta lisää tili ja valitse palveluntarjoaja. Anna pyydetyt tiedot ja lisää tili.  
Kirjastoissa asiakaskäytössä olevissa laitteissa tulee pyytää asiakkaita käyttämään 
webmeiliä. Asiakkaiden ei tulisi lisätä omia tilejään kirjastojen laitteille, sillä ne 
saattavat unohtua laitteille, jolloin muut käyttäjät pääsevät tilin tietoihin. Mikäli 
kirjastossanne on käytössä mdm-palvelu, niin tällöin voidaan estää sovellusten ja 
palveluiden lisääminen asiakkaiden toimesta. 
 
Sovellusten lataaminen 
 
Sovellusten lataaminen tapahtuu Apple-tunnuksella App Storesta, iTunesista ( 
musiikki, elokuvat ja äänikirjat sekä podcastit) tai iBookstoresta ( kirjat). Sovelluksia 
on saatavilla sekä ilmaisia että maksullisia.   
 
Sovellusten päivittäminen 
Sovelluksia päivitetään usein.  App Store kuvakkeesta näet kuinka monta sovellusta 
odottaa päivitystä. Käynnistä App Store- sovellus. Napauta alarivistä päivitykset.  
Napauta sovelluksen kohdalla päivitä tai mikäli päivityksiä on useita odottamassa, 
napauta vasemmasta yläkulmasta päivitä kaikki. Päivitykset ovat maksuttomia. 
 
Sovellusten uudelleen lataaminen 
 
 Mikäli olet vahingossa tullut poistaneeksi sovelluksen, saat ladattua sen uudelleen 
ilmaiseksi. Valitse App Store.  Napauta alarivistä Ostetut. Napauta sovelluksen 
kohdalla avautuvaa pilvipainiketta. Sovellus ladataan, mutta siihen aiemmin 
tallennetut tiedostot eivät lataudu mukana. 
 

Tiedosto(auki(haluttuun(sovellukseen(
 
Tiedostot tallentuvat iPadissa aina sovellukseen. Tiedostoja ei selata samalla tavoin 
kuin esim. Windowsissa tai OS X:ssä, vaan se käynnistetään avaamalla sovellus.  
 
Tiedosto voidaan ohjata haluttuun sovellukseen  Avaa ohjelmassa-toiminnolla. 
Sähköposti ja selain (Safari) osaavat avata eri tiedostoja, mutta mikäli tiedosto 
halutaan tallentaa iPadiin tai muokata sitä iPadissa, on se avattava jossakin 
sovelluksessa. 
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Avaa tiedosto esimerkiksi sähköpostista. Tiedostosta avautuu esikatselunäkymä. 
Napauta näyttöä keskeltä ja klikkaa yläkulmasta avaa ohjelmassa. Valitse sovellus ja 
tiedosto aukeaa sovelluksessa. 
 
Tiedostojen lähettäminen 
 Tiedostoja  voidaan jakaa iPadista sähköpostilla, pilvipalveluiden välityksellä tai Air 
Dropilla IPadista toiseen.  Lähetä tiedosto sähköpostilla hipaisemalla 
jakamispainiketta, laatikko, missä on nuoli ylöspäin ja lähetä haluttuun 
sähköpostiosoitteeseen. 

,

PILVIPALVELUT,
%

Pilvipalveluiden%käyttö%on%suositeltavaa.%Ne%helpottavat%tiedostojen%jakamista,%

ylläpitoa%sekä%varmuuskopiointia.%Pilvipalveluissa%on%yleensä%noin%5%GB%ilmainen%

tila,%minkä%jälkeen%palvelun%tarjoaja%pyytää%maksua.%%

Dropbox!on%Dropbox%Inc%yhtiön%%ylläpitämä%tiedostojen%synkronointisovellus.%
Sovellus%mahdollistaa%tiedostojen%synkronoinnin%useiden%eri%laitteiden%välillä.%

Tiedostoja%on%myös%helppo%jakaa%muiden%kanssa.%Dropbox%on%

saatavilla%Windowsille,%OS%X:lle%ja%Linuxille%sekä%monille%mobiilialustoille%kuten%

Android,%Windows%Phone,%iOS%ja%BlackBerry.%Dropboxista%on%saatavilla%sekä%

maksuton%että%maksullinen%versio.%Maksuttomassa%versiossa%käyttäjä%saa%ensin%

tallennustilaa%käyttöön%2%GB%ja%kalleimmassa%maksullisissa%1%TB%tai%niin%paljon%

kuin%käyttäjä%tarvitsee.%%

Google!Drive%on%Googlen%tarjoama%palvelu.%Drive%tarjoaa%15%GB%ilmaista%
tallennustilaa.%Driveen%voi%tallentaa%tekstitiedostoja,%kuvia%,%videoita,%elokuvia,%

piirroksia,%asiakirjoja%pdf3muodossa%jne.%%Google%Drive%tarjoaa%myös%

mahdollisuuden%työskennellä%offline3tilassa,%siis%ilman%internet%yhteyttä.%Google%

Drive%toimii%Gmail3tilin%tai%GooglePlus%palvelun%avulla.%Drive%toimii%kaikilla%

alustoilla%ja%erilaisilla%laitteilla%älypuhelimilla,%tableteilla%sekä%pc:llä%tai%Macilla.%

iCloud!(Apple)%on%Applen%tarjoama%pilvipalvelu.%iCloud%Driven%avulla%voi%
säilyttää%esityksiä,%laskentataulukoita,%Pdf3tiedostoja,%kuvia%ja%muita%

dokumentteja%iCloudissa.%iCloud%Driveen%tallennetut%%dokumentit%pysyvät%ajan%

tasalla%kaikissa%laitteissa,%ja%voi%niitä%käyttää%iPhonessa,%iPadissa,%iPod%touchissa,%

Macissa%tai%Windows3tietokoneessa.%Apple%tarjoaa%5%GB%ilmaista%tallennustilaa,%

minkä%jälkeen%palvelu%muuttuu%maksulliseksi.%%iCloud%Driveen%kirjaudutaan%

AppleID:llä.%%iCloud3tallennustilaa%käytetään%iCloud3varmuuskopioihin,%iCloud%

Driveen,%iCloud3kuvakirjaston%betaversioon%ja%iCloud%Mailiin%(@icloud.com3

sähköpostitili).%%Musiikki,%ohjelmat,%kirjat%ja%TV3ohjelmat%sekä%oma%kuvavirta%

eivät%kuluta%viiden%gigatavun%ilmaista%tallennustilaa.%

Microsoft OneDrive ( ent. SkyDrive) on%tiedostojen%säilytys3%ja%jakopalvelu,%joka%
kuuluu%olennaisena%osana%Microsoftin%palvelukokonaisuuteen.%OneDrive%

integroituu%tiukasti%muihin%Microsoftin%palveluihin,%kuten%Officeen,Windows3
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käyttöjärjestelmään%ja%Windows%Phone%3puhelimiin.%Palvelu%mahdollistaa%

käyttäjien%synkronoida%tiedostonsa%pilveen,%ja%käyttää%niitä%

suoraan%verkkoselaimesta%ja%muilta%laitteilta.%Palvelu%edellyttää%Microsoft3tilillä.%

Tiedostoja%voi%ensisijaisesti%tarkastella%vain%ne%palveluun%tallentanut%käyttäjä,%

mutta%tiedostoja%voi%jakaa%muiden%tarkasteltavaksi%ja%muokattavaksi.%Julkisesti%

jaettujen%tiedostojen%katsominen%ei%vaadi%Microsoft3tilin%käyttöä.%Yhden%

tiedoston%kokoa%on%rajoitettu%300%GB%verkkoselaimesta%tallennettaessa.%

Microsoft%tarjoaa%15%GB%ilmaista%tallennustilaa%rekisteröityneille%käyttäjille.%

%

Box on%%laaja%%amerikkalainen%pilvipalvelu,%joka%antaa%työkaluja%monenlaiselle%
dokumenttien%jaolle,%muokkaukselle,%kommentoinnille%ja%luonnille.%Box%tarjoaa%

10%GB%ilmaista%tallennustilaa.%Käyttöliittymä%toimii%kuin%ajatus,%eikä%käyttöohjeita%

tarvita%palvelun%monipuolisuuden%hahmottamiseksi,%klikkaamalla%oppii.%

Asiakirjoja%voi%kommentoida,%niihin%voi%määritellä%tehtäviä%(“tarkasta%tämä”,%

“päivitä”%tms.),%niitä%voi%jakaa%tiedostoina%ja%kansioina.%%Dokumentteja%voi%myös%

suojata%vaikka%salasanalla.%%Myös%tiedostonäkymässä%on%vaihtoehtoja.%%Box%on%

helppokäyttöinen.%

%

%

Pidä,huolta,IPadista,
%

1.%IPadin%akku%kestää%noin%10312%tuntia%yhdellä%latauksella.%%Mikäli%akku%kuluu%

nopeasti,%niin%tarkista%ettei%sovelluksia%ole%tarpeettomasti%auki%viemässä%virtaa.%%

Liiallinen%lämpö%tai%kylmyys%vaikuttavat%myös%akun%kestävyyteen.%Näytön%

kirkkauden%säätäminen%on%tehokkain%tapa%säästää%akkua.%

2.%Pidä%laite%suojakotelossa.%Suoja%kotelo%antaa%suojaa%naarmuilta%ja%kolhuilta.%

Erinomainen%suoja%on%Gripcase%(http://www.ilonait.fi/web/gripcase/).%

3.%Pyyhi%näyttö%kuivalla%mikrokuituliinalla.%

4.%%Varmuuskopio%ja%pidä%iCloud%päällä.%%Pidä%iCloud3varmuuskopiointi%päällä%ja%

tarkista,%että%varmuuskopiot%ovat%ajan%tasalla%Asetuksista!>!iCloud.%%Hyödynnä%
pilvipalveluja%tiedostojen%tallennukseen.%

%

%

!
%


