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Uusi ilme

 Granlund Managerin 
aloitussivulla on uusi 
ilme

 Ensimmäisellä 
kirjautumiskerralla 
voit joutua 
valitsemaan saaren, 
jotta pääset tälle 
sivulle. Tässä 
tapauksessa tallenna 
lopuksi.
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Uusi palvelupyyntö

 Saaren perässä, oikeassa 
reunassa on nuoli, jota 
klikkaamalla pääset 
valitsemaan oikean 
rakennuksen

 Vie hiiri rakennuksen nimen 
päälle ja valitse. 
 Älä mene oikean reunan nuolella 

enää eteenpäin, palvelupyynnön 
tekeminen saattaa estyä

 Työnjohto tekee tarkemmat 
kohdistukset tarvittaessa

 Valittuasi rakennuksen pääset 
kirjaamaan palvelupyynnön 
valitsemallesi kohteelle
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Palvelupyynnön kuvaus
 Aloita kirjoittamalla koko osoite esim. 

C52 B12
 Kuvaile vika / ongelma mahdollisimman 

tarkasti esim. perimmäisessä 
makuuhuoneessa ikkunaseinällä 
pistorasia irti seinästä

 Yhteystiedot kirjautuvat automaattisesti 
käyttäjätunnuksen tiedoista

 Kerro lisätiedoissa, jos asuntoon saa 
mennä yleisavaimella, asunnossa on 
eläimiä tms.

 Kuva tai kuvat ovat useimmiten 
erinomainen lisä sanalliselle kuvaukselle

 Liitä kuva valitsemalla tiedostoistasi tai 
raahaamalla ruutuun

 Kun kuva on liitetty onnistuneesti, se 
tulee riville näkyviin

 Sulje tämä ruutu
 Mikäli et halua tietoa palvelupyynnön 

valmistumisesta, poista valinta
 Lopuksi lähetä
 Sivun ylälaitaan ilmestyy hetkeksi vihreä 

”Palvelupyyntö lähetetty”-ilmoitus
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Värit
 Jättämäsi / jättämiesi ilmoitusten tiedot 

valitsemallesi rakennukselle näkyvät sivun 
Palvelupyynnöt - Itse jättämäni-ruudussa
 Jos olet tehnyt palvelupyyntöjä useille 

rakennuksille, näet ne kaikki valitsemalla kaikki 
saaret vikailmoituskohteiksi  valitse ko. saari, 
jos haluat tarkastella jotakin tiettyä ilmoitusta

 Oikean reunan nuolella pääset 
tarkastelemaan ilmoituksen tapahtumia

 Sinisenä näkyvä tila on ”uusi”, keltaisena 
”käsittelyssä”, vihreä ”valmis”
 Edellä mainittujen seassa voi olla myös 

kommentteja tai palvelualueen muutoksia 
 Näet myös palvelupyynnön jättäjän ja 

käsittelijöiden tiedot
 Viedessäsi kursorin rivin päälle, voi nähdä 

koko rivin kerralla tai esim. käsittelijän 
yhteystiedot

 Vasemman reunan nuolella pääset 
takaisin ko. saareen jättämiisi ilmoituksiin
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Etusivun muut ruudut
 Yhteystiedot
 Valitsemasi rakennuksen kuva 

(jos kuva on lisätty) 
 Suomenlinnan hoitokunnan 

yhteystiedot 
 Ilmoitustaulu
 Yleisiä sekä talokohtaisia 

tiedotteita
 Palvelupyynnöt
 Valitun kohteen / kohteiden 

palvelupyyntöjen määrät
 Jaetut dokumentit
 Toistaiseksi ei käytössä 
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Jenni Sundberg
puh. 0295 338 383

jenni.sundberg@suomenlinna.fi

Kiitos!
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