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1 Office 365 järjestelmävaatimukset
Office 365 on suunniteltu toimimaan seuraavien ohjelmistojen kanssa:



Internet Explorerin tai Firefoxin nykyinen tai sitä edeltävä versio tai Chromen tai Safarin viimeisin versio.
Mikä tahansa Microsoft Officen versio, joka kuuluu Mainstream-tukijakson piiriin.

Vaikka Microsoft ei suosittele muodostamaan yhteyttä Office 365:een vanhemmilla selaimilla ja asiakasohjelmilla, Microsoft tarjoaa rajoitettua tukea niin kauan kuin valmistaja tukee ohjelmistoa. Huomaa, että
jos jatkat vanhojen selainten ja asiakasohjelmien käyttöä:




Office 365 ei tarkoituksella estä yhteyden muodostamista palveluun.
Office 365 ei tarjoa koodin korjauksia, joilla ratkaistaan kyseisiin asiakasohjelmiin liittyviä ongelmia, mutta se tarjoaa tarvittaessa tietoturvakorjauksia.
Käyttäjäkokemus heikkenee ajan myötä.

Office 365 ei tue palvelussa käytettäviä ohjelmistoja, joita valmistaja ei tue.
Järjestelmävaatimukset päivittyvät ajan myötä. Viimeisimmät tiedot järjestelmävaatimuksista löydät täältä:
https://products.office.com/fi-fi/office-system-requirements

1.1 Office Professional Plus 2016
Office-ohjelmistot kuuluvat osaan DNA toimistoviestintä 365 paketeista. Alla olevassa taulukossa on listattuna Office 2016 järjestelmävaatimukset.
Osa
Tietokone ja suoritin
Muisti
Kiintolevy
Näyttö
Grafiikka
Käyttöjärjestelmä

Selain
.Net-versio
Muut

Edellytys
vähintään 1 gigahertsin (GHz) x86- tai x64-bittinen suoritin ja SSE2
2 Gt RAM-muistia
3,0 gigatavua vapaata kiintolevytilaa
näytön tarkkuus 1 280 x 800
Grafiikan laitteistokiihdytykseen tarvitaan DirectX 10 -näytönohjain.
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows
10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 tai Windows
Server 2008 R2
Tuetut selaimet Office 2016:ssa ja Office 365:ssä (sisältää Officen apusovellusten ja Wordin videotoiston selainvaatimukset)
3.5, 4.0 tai 4.5
Internet-toiminnot edellyttävät Internet-yhteyttä. Yhteys voi olla maksullinen.
Usean kosketuksen toimintojen käyttöön tarvitaan kosketusnäytöllinen laite.
Kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja voi kuitenkin käyttää aina myös näppäimistöllä, hiirellä tai muilla tavallisilla tai helppokäyttötoimintoja tukevalla
syöttölaitteella. Huomaa, että kosketustoiminnot on optimoitu Windows 8-,
Windows 8.1- tai Windows 10 -käyttöön.

© DNA Oyj — All Rights Reserved

PALVELUKUVAUS
5.9.2016
Luottamuksellinen

4 (29)

Tuotteen toiminnot ja grafiikat saattavat vaihdella järjestelmän kokoonpanon
mukaan. Jotkin toiminnot saattavat edellyttää lisälaitteistoa tai kehittynyttä
laitteistoa tai yhteyden palvelimeen: www.office.com/products.
Office ohjelmistojen järjestelmävaatimukset: https://products.office.com/fi-fi/office-system-requirements

2 Kirjautuminen
Kirjautuminen Office 365 palveluun tapahtuu osoitteessa http://portal.office.com.

Kirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan Office 365 etusivulle.
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Etusivun vasemmasta ylänurkasta tai sivun keskeltä voidaan valita avattava palvelu
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2.1 Kielen valinta
Office 365 palvelu voidaan asettaa halutun kieliseksi. Asetukset löytyvät suoraan etusivulta, oikean yläkulman asetukset-kuvakkeen kautta.
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3 Office 365 Hallintakeskus
Hallintakeskukseen pääset klikkaamalla sovellusluettelosta kohtaa Järjestelmänvalvoja

Office 365 hallintakeskus kokoaa yhteen kaikki tärkeät toiminnot, joita pääkäyttäjä tarvitsee. Hallintakeskuksesta löydät asetukset ja niiden hallinnan, sekä palvelun valvontaa ja raportointia varten tarkoitetut
työkalut. Myöskin käyttäjähallinta, lisensointi sekä laskutustiedot löytyvät hallintakeskuksesta.
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3.1 Pikavalikot
Vasemmasta navigaatiosta löytyy Office 365 palvelun asetukset. Asetuksista löydät mm. Käyttäjiin, tilauksiin ja yksittäisiin palveluihin liittyvät valinnat.
Oikeasta pikavalikosta löytyy yleisimmät pääkäyttäjän tehtävät, sekä linkit eri ohjemateriaaleihin sekä yhteisöihin. Ohjemateriaaleista ja yhteisöstä löydät vastaukset ja ratkaisut
yleisimpiin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin.
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3.2 Hallintakeskuksen esikatselu
Hallintakeskuksen etusivu esittää tilaukseesi sisältyvien palveluiden nykyisen tilan. Kaikki toimintaan liittyvät ja vaikuttavat asiat ovat vedetty yhteen yleiskuvaukseen, josta on helppo lukea esimerkiksi suoritetuista tai tulevista päivityksistä.
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3.3 Palvelun kunto
Klikkaamalla vasemmasta navigaatiosta, tai etusivun kautta voidaan tarkastella Office 365 palvelun kuntoa. Palvelun kunto kertoo, jos jossain Office 365 -palveluista on havaittu ongelma.

Yksittäisen päivän tietoja voit tarkastella klikkaamalla kyseisen kohdalla näkyvää kuvaketta. Erilaisille tapahtumille ja huomioille on erilaiset kuvakkeet.
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3.4 Viestikeskus
Viestikeskukseen saapuu tiedotteita, ilmoituksia ja muuta materiaalia liittyen Office 365-palveluihin. Esimerkiksi uusien ominaisuuksien tai päivitysten yhteydessä viestikeskuksen kautta jaetaan ennakkotietoa,
sekä tarkempia kuvauksia. Uudet ominaisuudet esitellään myöskin virallisessa Office Blogissa,
http://blogs.office.com/. Mikäli haluat tutustua tuleviin ominaisuuksiin, jotka ovat vielä kehitysvaiheessa
löydät ne täältä: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap.
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4 Käyttäjät
4.1 Lisenssit
Lisenssit määräytyvät palvelupaketin mukaan. Lisenssit ovat käytössä heti ja voidaan liittää käyttäjille.
Lisenssiin liittyvissä kysymyksissä yhteys DNA Service Deskiin.

4.2 Järjestelmänvalvojaroolit
Office 365 mahdollistaa rooleihin perustuvan hallinnan organisaatiolle. Roolien perusteella voidaan jakaa
oikeudet erityyppisille järjestelmänvalvojille, esim. laskutuksen hallinnan, palvelun hallinnan tai HelpDeskpalveluiden osalta.
Alla olevissa taulukoissa roolit jaoteltuna eri rooleihin ja tehtäviin:
Administrator role
Global Administrator
Billing Administrator
User Management Administrator
Service Administrator

Assign a license

Remove a license

Purchase
more licenses

Delete a user

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Purchasing, Billing
Yes
Yes

Password reset

Yes

Password Administrator
Administrator role
Billing Administrator
Global Administrator
User Management Administrator
Service Administrator
Password Administrator

Yes
Yes

Yes

Service request
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Service health
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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4.3 Aktiiviset käyttäjät
Kohdasta aktiiviset käyttäjät löydät kaikki Office 365:ssä olevat käyttäjät. Klikkaamalla käyttäjän näyttönimeä pääset muokkaamaan kyseisen käyttäjän asetuksia.

Klikkaamalla linkkiä muokkaa, pääset vaikuttamaan kyseiseen asetukseen. Esimerkiksi kohdasta tuotteiden käyttöoikeudet, voit valita, että mitä lisenssejä käyttäjälle on annettu.
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Muokkaa Exchangen ominaisuuksia sivulla voit määrittää käyttäjälle useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen. Sama voidaan tehdä myös Exchange Online portaalista.

Postilaatikon edustus määrittää käyttäjän sähköpostilaatikon asetukset. Käyttäjän laatikkoon voidaan antaa muille käyttäjille oikeudet lähettää ja vastaanottaa viestejä.
HUOM! Alemmassa annetaan oikeudet lukea toisen sähköpostia
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4.4 Käyttäjän luominen
Käyttäjiä voidaan luoda Aktiiviset käyttäjät sivulta klikkaamalla plusmerkki-kuvaketta
Lisää käyttäjä.
Kuvakkeen klikkaaminen avaa dialogin, johon täytetään
käyttäjän perustiedot. Kohdassa Salasana voit määrittää
käyttäjälle salasanan. Vaihtoehtoisesti salasanat voidaan
myös määrittää automaattisesti, ja jakaa se sähköpostilla.
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4.5 Käyttäjän poistaminen
Poistaaksesi käyttäjän, valitse käyttäjä Aktiiviset käyttäjät sivun käyttäjälistauksesta ja klikkaa poista käyttäjä. Käyttäjä poistetaan Office 365 palveluista, jonka
jälkeen tietoja säilytetään 30 päivää, jonka aikana on
käyttäjä mahdollista palauttaa. Kun poistamisesta on
kulunut 30 päivää, poistetaan käyttäjän tiedot kokonaan, jonka jälkeen käyttäjää ei pystytä palauttamaan.
Poistetut käyttäjät löytyvät omalta välilehdeltään,
josta käyttäjiä voidaan myös palauttaa.
Lisää käyttäjien poistamisesta ja palauttamisesta:
https://support.office.microsoft.com/en-us/article/Delete-or-restore-users-d5155593-3bac-4d8d-9d8bf4513a81479e

4.6 Käyttäjän kirjautumistila
Käyttäjän kirjautumistilan asetukset löytyvät yksittäisen käyttäjän asetuksista. Käyttäjän pääsy palveluihin
voidaan estää kyseisen asetuksen avulla, eikä käyttäjää tarvitse kokonaan poistaa.

© DNA Oyj — All Rights Reserved

PALVELUKUVAUS
5.9.2016
Luottamuksellinen

17 (29)

4.7 Valtuutetut järjestelmänvalvojat
Kohdassa Valtuutetut järjestelmänvalvojat näkyy yrityksen valtuuttamat kolmannen osapuolen järjestelmänvalvojat. DNA:n asiakkailla listauksessa näkyy palvelun toimittaja DNA.

4.8 Ryhmät
Hallintakäyttöliittymän kautta voit luoda erilaisia ryhmiä palveluun:
 Käyttöoikeusryhmät, tarkoitettu käyttöoikeuksien hallintaan esim. Sharepointissa
 Jakelulistat, tarkoitettu sähköpostiryhmiksi
 Office 365 ryhmät, Ryhmille luodaan oma kevyt työtila, jossa voidaan jakaa tiedostoja, käyttää
yhteistä sähköpostilaatikkoa ja kalenteria.

5 Exchange Online
Exchange Onlinessa on oletuksena erilaisia rooliryhmiä käytössä. Rooliryhmiin voidaan lisätä käyttäjiä.
Oletusrooliryhmien kuvauksen löydät oheisesta taulukosta:
Tarkempi kuvaus löytyy täältä: Järjestelmänvalvoja-rooliryhmät: http://help.outlook.com/fifi/140/ee441216.aspx
Rooliryhmä

Hallintatehtävät, joita jäsenet voivat suorittaa

Etsinnän hallinta
Tukipalvelu

Etsiä organisaation postilaatikoista usean postilaatikon haun avulla sähköpostiviestejä ja
muita viestityyppejä, jotka sisältävät tiettyjä avainsanoja.
Vaihtaa käyttäjien salasanoja ja hallita käyttäjien pilvipohjaisen tilin Asetukset-sivun asetuksia.
Käyttäjien ongelmien ratkaisemisen helpottamiseksi jäsenet voivat myös tarkastella, mutta eivät muokata, kaikkia organisaation postilaatikoita, jakeluryhmiä ja ulkoisia yhteystietoja.
Huomautus Office 365 Enterprise -versio -ympäristössä salasanoja ei voi palauttaa Exchangen ohjauspaneelissa tai Windows PowerShellissä. Jotta käyttäjä voisi palauttaa salasanoja
Microsoft Online Services -palveluiden portaalissa, käyttäjälle on määritettävä Microsoft Online Services -palveluiden portaalissa Office 365 -salasanajärjestelmänvalvojan rooli.

Organisaation
hallintarooli

Vastaanottajan hallinta
Tietueidenhallinta

Hallita pilvipohjaisen organisaation kaikkia osia. Oletusarvon mukaan pilvipohjaiseen sähköpostipalveluun ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä määritetty tili kuuluu tähän rooliryhmään.
Tärkeää Tämän rooliryhmän käyttöoikeudet ovat erittäin laajat. Vain käyttäjien, jotka ovat
vastuussa koko organisaatioon vaikuttavista hallintatehtävistä, tulee olla tämän ryhmän jäseniä.
Luoda ja hallita postilaatikkoja, jakeluryhmiä ja ulkoisia yhteystietoja. Jäsenet voivat myös
tuoda uusia käyttäjiä, jäljittää käyttäjien lähettämiä ja vastaanottamia viestejä ja hallita organisaation Exchange ActiveSync -asetuksia.
Luoda ja hallita organisaation laajuisia sääntöjä, joita kutsutaan myös siirtosäännöiksi. Jäsenet
voivat myös jäljittää käyttäjien lähettämiä ja vastaanottamia viestejä.
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Yhdistetyn
viestiliikenteen hallinta

Hallita yhdistetyn viestiliikenteen (Unified Messaging, UM) palvelinmäärityksiä, yhdistetyn
viestiliikenteen postilaatikkomäärityksiä sekä yhdistetyn viestiliikenteen kehotteita ja automaattisia avustajia.

Organisaation
hallinta – vain
tarkastelu

Huomautus Tämä rooliryhmä ei ole käytettävissä Live@edu-organisaatioissa.
Tarkastella organisaation kaikkia postilaatikoita, jakeluryhmiä ja ulkoisia yhteystietoja ilman
muokkausoikeutta. Jäsenet voivat myös tarkastella roolienmäärityskäytäntöjä, siirtosääntöjä ja
organisaatiokohtaisia asetuksia.

Rooliryhmien lisäksi käytössä on useita sisäisiä hallintarooleja, joita voidaan liittää rooliryhmiin. Roolit
ovat jaettu Sisäisiin käyttäjärooleihin ja Sisäiset järjestelmänvalvojan roolit. Tarkemman kuvauksen yksittäisistä rooleista löydät täältä: http://help.outlook.com/fi-fi/140/Dd207272.aspx
HUOM! Kaikki roolit eivät ole käytettävissä pilvipohjaisissa organisaatioissa. Vaikka rooli olisi mainittu
edellä mainitussa ohjeessa, pilvipohjaisella organisaatiollasi ei välttämättä ole rooliin liittyviä toimintoja.
Vaikka jotkin roolit ovat olemassa, niitä ei voi käyttää pilvipohjaisessa organisaatiossasi rekisteröintityypin
vuoksi.
Roolienmäärityskäytännöt: http://help.outlook.com/fi-fi/140/ee424427.aspx

5.1 Exchange-Ylläpitokeskus
Exchange sähköpostin asetukset löydät Office 365 järjestelmänvalvojaportaalin vasemmasta valikosta.
Ylläpitokeskuksesta löydät sähköpostipalveluiden asetukset sekä käyttäjäkohtaiset asetukset.

Vasemmasta valikosta voidaan valita asetusten aihealue, joka avaa oikealle puolelle itse asetukset. Aihealueen alta löytyy eri tyyppisiä asetuksia ylänavigaation avulla, kuvassa esim. Postilaatikot, ryhmä, resurssit, jne.
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5.2 Postilaatikon asetukset
Kohdasta postilaatikot voit valita yksittäisen postilaatikon asetukset. Tuplaklikkaamalla nimeä saat asetukset auki.
Asetuksista voidaan mm. vaikuttaa osaan yleisasetuksista, nähdä postilaatikon käytön tiedot(koko), sekä
asettaa vaihtoehtoisia nimiä laatikolle(alias).

Postilaatikkojen asetuksista löydät tarkempaa tietoa Microsoftin virallisesta Exchange ohjeistuksesta(englanniksi):
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124381(v=exchg.150).aspx

5.3 Jakelulistat
Jakelulistat ovat tarkoitettu sähköpostin ohjaamiseen useisiin sähköpostilaatikoihin. Jakelulistoja voidaan
luoda kohdasta Vastaanottajat > Ryhmät.
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Tarkemmat tiedot jakeluryhmien luomisesta löydät Microsoftin ohjeistuksesta(englanniksi):
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124513(v=exchg.150).aspx

5.4 Yhteystietojen luonti
Exchange Onlineen voidaan luoda yhteystietoja, jotka näkyvät käyttäjille jaetussa osoitekirjassa. Yhteystietoja voidaan myös käyttää jakelulistoissa.

Tarkemmat tiedot yhteystietojen luomisesta löydät Microsoftin ohjeistuksesta(englanniksi):
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998858%28v=exchg.150%29.aspx
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5.5 Jaetut postilaatikot luonti / hallinta
Jaetut postilaatikot luodaan Exchange Online ylläpitokeskuksessa. Käyttöoikeudet kannattaa antaa suoraan yksittäisille käyttäjille (ei ryhmille) jotta ne toimivat Outlookissa.

Tarkemmat tiedot jaettujen postilaatikoiden luomisesta löydät Microsoftin ohjeistuksesta(englanniksi):
https://support.office.microsoft.com/en-us/article/Create-and-use-shared-mailboxes-ecacf5b0-b5c8-449fa89a-b7e87dcb55d4?CorrelationId=7b828572-ffde-4ff9-9987-3c644a3edd51&ui=en-US&rs=enUS&ad=US
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5.6 Resurssipostilaatikot (huoneet ja laitteet)
Kokoushuoneille ja laitteistolle voidaan luoda omat laatikot. Laatikot toimivat resurssien varauskalentereina. Järjestettäessä kokousta resurssi lisätään vastaanottajaksi, jolloin sama kutsu menee myös varattavalle resurssille. Resurssikalenteria voidaan myös tarkastella Outlookin avulla.

Tarkemmat tiedot resurssipostilaatikoiden luomisesta löydät Microsoftin ohjeistuksesta(englanniksi):
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj215781(v=exchg.150).aspx

5.7 Exchange Online Protection
Exchange Online Protection on määritelty estämään virusviestien saapuminen. Roskapostit ohjataan
käyttäjän roskapostikansioon.
Suodattimien asetukset löytyvät kohdasta Suojaus. Suodattimien asetuksia voidaan muokata mm. roskapostin, yhteyksien, sisällön ja lähtevän roskapostin osalta. Karanteeniin päätyvät viestit voidaan vapauttaa tai muokata erikseen sen asetuksista.
Esimerkkikuvassa Haittaohjelmien suodatuksen asetukset
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Lisätietoja suodatusasetuksista löydät Microsoftin ohjeista(englanniksi):
https://technet.microsoft.com/fi-fi/library/jj723119(v=exchg.150).aspx

5.8 Mobiililaitteet
Käytäntöjen avulla määritetään postilaatikon käytön suojausta puhelimessa. ActiveSync-oletuskäytäntö
vaatii käyttäjältä nelinumeroisen pin-koodin.
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Lisätietoja mobiililaitteiden hallinnasta ja asetuksista löydät Microsoftin ohjeista(englanniksi):
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj945882%28v=exchg.150%29.aspx

5.9 Puhelinhallinta ja Remote Wipe
Puhelimen tietojen pyyhkiminen: http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/aa998614(v=exchg.150).aspx

5.10 Exchange Onlinen PowerShell hallinta ja komennot
HUOM! Ole yhteydessä DNA Service Deskiin ennen PowerShellin käytön aloittamista!

Pilvessä saatavilla olevat komennot vastaavat hyvin pitkälti paikallisen Exchangen PowerShell komentoja. Kattavin tieto Exchange Onlinen hallinnasta PowerShellillä löytyy osoitteesta: http://help.outlook.com/fi-fi/140/ff657678.aspx.

6 Skype for Business
6.1 Käyttäjät ja käyttäjäkohtaiset asetukset
Skype for Business hallintaan voidaan käyttää Skype for Business -hallintakeskusta joka löytyy klikkaamalla Hallintakeskukset > Skype for Business. Hallintakeskus tarjoaa yleisimmät asetukset joita voidaan
asettaa käyttäjäkohtaisesti sekä organisaatiotasolla.
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Valitsemalla käyttäjän kohdasta käyttäjät-listauksesta ja klikkaamalla oikealle ilmestyvästä navigaatiosta
muokkausikonia, voidaan yksittäisen tai usean käyttäjän asetuksia vaihtaa. Asetuksista voidaan vaihtaa
mm. käyttäjän oikeudet käyttää ääni- ja video-ominaisuuksia sekä, yhteydet ulkoisiin palveluihin, esim.
Skype. Jos organisaatiolla on käytössä puhelinpalvelu, esim. Intercall, saadaan se kytkettyä päälle kohdasta Puhelinneuvottelu (dial-in conferencing).

6.2 Organisaation asetukset
Organisaatiotason muutokset vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin. Organisaatiotason asetuksista löydät yleiset
asetukset, sisältäen läsnäolotiedot sekä mobiililaitteiden ilmoitusasetukset.
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Ulkoinen tietoliikenne (External communications) kohdasta voidaan hallita organisaation yhteydenpitoa
toisten organisaatioiden kanssa.

Jos käytössä on soittopalvelu, voidaan se kytkeä käyttöön kohdasta Puhelinneuvottelut (Dial-in conferencing).
Kokouskutsu (Meeting invitation) kohdasta löydät asetukset, joilla voi vaikuttaa Skype for Business-kokousten kutsun muotoon. Viestiin voidaan lisätä oman organisaation mukaiset tiedot, jotka tulee jäsennellä alla olevan taulukon mukaisesti
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7 SharePoint
SharePoint on osa Office 365 pakettia. SharePoint on tarkoitettu tietojen tallennus-, järjestely-, ja jakamispaikkana käytettäväksi sovellukseksi. Kaikki SharePointiin tallennetut tiedot ovat käytettävissä selaimella
tai esim. OneDrive for Business -sovellusta käyttäen.
Vanhan verkkolevyn sisältö voidaan tuoda SharePointiin dokumenttikirjastoon helpoiten avaamalla oletus-sivuston dokumenttikirjasto. Dokumenttikirjasto löytyy osoitteesta https://yritys.sharepoint.com tai sovellusvalikosta kohdasta sivustot, josta valitaan ryhmätyötila. Sivuston vasemmasta valikosta löydät kohdan Tiedostot, jonne voidaan tuoda sekä luoda dokumentteja.

Tiedostokirjaston valikosta löydät valinnat Uusi, Pikamuokkaus ja Lataa palvelimeen. Lataamalla palvelimeen voit tuoda dokumentteja tietokoneeltasi tai esim. verkkolevyltä. Selaimen avulla voidaan myös raahata dokumentteja kirjaston päälle, jolloin ne latautuvat SharePointiin automaattisesti.
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SharePoint Online -harjoituskurssit, videot ja opetusohjelmat löydät Microsoftin sivuilta:
https://support.office.microsoft.com/fi-FI/article/SharePoint-Online-harjoituskurssit-videot-jaopetusohjelmat-2eb5e190-1c90-4987-908d-7c2263f40c5e
SharePoint Online uudet ominaisuudet:
https://support.office.microsoft.com/fi-FI/article/Microsoft-SharePoint-Onlinen-uudet-ominaisuudet02449ef0-027e-4089-8717-f0ae7ea58029?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI

© DNA Oyj — All Rights Reserved

