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Tietokoneelle tehtävät toimenpiteet: 

1. Uudelle, juuri hankitulle tietokoneelle tehtävät toimenpiteet 

-   asennetaan tarvittaessa käyttöjärjestelmä ( tarvittavien käyttäjätunnusten ja -ryhmien 
luonti) 
-   ”turhien” ohjelmien poisto (esim. kokeilulisenssit,virustorjunta,Office jne) 
-   virustorjunnan asentaminen 
-   koneen ja ohjelmien toiminnan tarkastus  
-   päivitysten tekeminen  
-  koneen ja ohjelmien rekisteröinti ja aktivointi     
-  levyimage ja palautuslevyt 
 

2. Ennen luovutusta asiakkaalle tietokoneelle tehtävät toimenpiteet 

-  mahdolliset etäkäyttöohjelmat 
-   arvioinnin pohjalta tarvittavat sovellukset 
-   koneen asetusten säätäminen käyttäjälle sopiviksi esim. tarvittavat 
helppokäyttötoiminnot, automaattiset käynnistykset, virransäästöt ja Windows- päivitykset 
pois päältä. 
-  kaikkien käyttäjän tarvitsemien ohjelmien toimivuuden testaus 
-  varmuuskopiot esimerkiksi asiakkaan kommunikointiohjelman sisällöstä ( kopioidaan 
kaksi kappaletta, toinen asiakkaalle ja toinen arkistoidaan papereihin) 
-  asiakkaan ja lähipiirin ohjaaminen tietokoneen ja ohjelmien käytössä (esim. toiminta 
vikatilanteessa) 
-  tarvittaessa kirjallisten ohjeiden teko (esim. kaapeleista) 
-  lainaussopimuksen täyttö 
 

3. Laina-aikana ilmenneiden ongelmien aiheuttamat toimenpiteet 

-  tilanteen mukaan, jos mikään muu ei auta, niin palautus levyimagesta ja 
uudelleenasennukset 
-  etähallintaohjelman hyödyntäminen ongelmatilanteessa 
-  asiakkaan ja lähipiirin ohjaaminen tietokoneen ja ohjelmien käytössä 
 

4. Laina-ajan päätyttyä koneen palauduttua tehtävät toimenpiteet 

-  tietokoneen ulkoinen puhdistus (otsonointi, easydesi, tarvittaessa hygieniahoitajan 
konsultointi) 
-  personoinnit pois, koneen tyhjennys; palautus levyimagesta 
 

 


