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VIDEOVASTAANOTTO, liittyminen älypuhelimella tai tabletilla
Videovastaanotolla voidaan korvata fyysinen vastaanottokäynti. Videovastaanotosta sovitaan aina erikseen
asiakkaan kanssa. Vastaanottaja kutsuu asiakkaan videovastaanotolle. Kanta-Hämeen keskussairaala järjestää videovastaanotot toistaiseksi Microsoftin Teams-ohjelmaa hyödyntäen.
Jotta sinulle voidaan varata videovastaanottoaika, sinun on kirjauduttava OmaRaitti –palveluun, hyväksyttävä sähköinen asiointi ja syötettävä sinne sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
Varaa videovastaanottoa varten rauhallinen ja hiljainen tila. Huolehdi siitä, etteivät sivulliset kuule käymääsi keskustelua. Hyvä valaistus on myös tärkeää, hyvän videokuvan saamiseksi.
Videovastaanoton etäyhteys on suojattu ja salattu. Keskustelua ei nauhoiteta.
HUOM! Mikäli et ole päässyt liittymään videovastaanotolle ajallaan vastaanottaja soittaa sinulle tuntemattomasta numerosta yhden kerran.

Vaihe 1: Kirjautuminen OmaRaittiin
1. Mene osoitteeseen
www.omaraitti.fi

2. Jos olet jo aiemmin kirjautunut OmaRaittiin tarkista, että yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat ajan tasalla:
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3. Jos et ole aiemmin ottanut OmaRaittia käyttöön, tee se nyt. Tähän tarvitse verkkopankkitunnukset
tai mobiilivarmenteen.

4. Hyväksy käyttöehdot ja sähköinen asiointi
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5. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi

Vaihe 2: Etävastaanoton ajankohta
Sinulle lähetetään kutsu videovastaanotolle OmaRaittiin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
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LIITTYMISOHJEET MOBIILILAITTEELLA (PUHELIN TAI TABLETTI)

Vaihde 1: Valmistautuminen videovastaanottoa varten
Tarvitset:




Älypuhelimen (iOS tai Android)
Verkkoyhteyden
Microsoft Teams –sovelluksen
Sovelluksen voit ladata puhelimen vastaanoton videoyhteyttä varten. Videoyhteys on suojattu ja
salattu eikä videokeskustelua tallenneta.



Lataa Microsoft Teams laitteesi sovelluskaupasta (Google Play tai App Store):

Vaihe 2: Videovastaanotolle liittyminen
Olet saanut OmaRaittiin syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen Teams-kokouskutsun linkin, sen kautta pääset
osallistumaan videovastaanotolle.

1. Kirjaudu puhelimella tai tabletilla omaan sähköpostiisi
2. Avaa sähköposti mikä on lähetetty osoitteesta, joka päättyy khshp.fi
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3. Siirry sähköpostissa olevaan kokouskutsuun valitsemalla
Liity Microsoft Teams -kokoukseen. (Voit kokeilla liittymistä jo ennen vastaanottoaikaa)

4. Tämä avaa asentamasi Teams-sovelluksen ja pääset osallistumaan videovastaanottoon.

5. Tarkista, että videokuva ja mikrofoni ovat käytössä, jotta sinut nähdään ja kuullaan vastaanotolla
6. Valitse Liity nyt
7. Videovastaanottonäkymä avautuu ja siirryt odotustilaan,
josta sinut kutsutaan vastaanotolle, kun aika alkaa
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Vaihe 3: Videovastaanotolla

1. Sinua pyydetään näyttämään kameralla kuvallinen henkilökortti esim. passi tai ajokortti. Vastaanoton aikana ei sanota ääneen henkilötunnustasi, eikä sitä saa kirjoittaa Chat-osioon.

2. Kameran pystyt sulkemaan ja avaamaan

-symbolista.

3. Mikrofonin voit sulkea ja avata

-symbolista.

4. Pystyt lopettamaan videoyhteyden

-symbolista.

HUOM! Mikäli et ole päässyt liittymään videovastaanotolle ajallaan vastaanottaja soittaa sinulle tuntemattomasta numerosta yhden kerran.
Jos sinulla on teknisiä haasteita liittymisessä, odota vastaanottajan soittoa.

