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Yleiskuva Infobric Ease järjestelmävalvojille

Tämän pikaohjeen avulla saat yleiskuvan toiminnoista joita järjestelmänvalvoja suorittaa. Tätä ei tule pitää kattavana manuaalina, mutta pikaohjeea yleisimpiin toimintoihin joihin saatat törmätä 
järjestelmävalvojan roolin yhteydessä.

Kirjaudu Infobric 
Easeen
1. Avaa selain ja mene osoitteeseen  

http://ease.infobric.fi

2. Kirjaudu palveluun omalla käyttäjänimelläsi 
ja salasanallasi.

3. Valitse Asetukset vasemmasta alakulmasta.

4. Vasemmasta yläkulmasta näet minkä järjestelmäa-
siakkaan asetuksia hallitset. Mikäli sinulla on pääsy 
useamman järjestelmäasiakkaan tietoihin, voi valita 
toisen järjestelmäasiakkaan painamalla järjest-
elmäasiakas-painiketta vasemmasta yläkulmasta.
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Järjestelmäasiakkaan 
asetukset
Valitse päävalikosta Asetukset -> Järjestelmäasiakas 
nähdäksesi eri asetusvaihtoehdot :

1. Tarkista yleiset asetukset.

2. Aktivoi halutetassi alihankkija-ketju käyttöön työ-
mailla, ja määritä yleiset ehdot alihankkijoille.

3. Hallitse henkilötietojenkäsittelyn asetuksia 
Näytä -> Henkilötieto valikon alta. Yksittäisen yri-
tyksen hallitessa henkilötietoja kaikilla järjestelmäa-
siakkuuden työmailla, aktivoi valintaruutu ja valitse 
henkilötiedoista vastaava yritys pudotusvalikosta.  
 
   Mikäli henkilötietojen käsittelystä ei vastaa vain  
   yksi yritys, tulee jokaisen työmaan määrittää  
          erik seen kulloinkin henkilötiedoista vastuussa  
          oleva  yritys. 

HUOM!
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Henkilötietojen käyttö 
ja tallennus
Henkilötieto-valikossa määritellään kerättävä henkilötieto 
sekä niiden säilytysaika. Jokaiselle kategorialle voidaan 
määrittää oma tallennusjaksonsa, ja kategoriat joita ei 
valita, poistetaan järjestelmästä.

Näin määrität henkilötietojen tallennuksen ja 
käytön asetukset:

1. Valitse ylävalikosta Asetukset -> Järjestelmäasia-
kas.

2. Valitse avautuneesta ikkunasta valikko Henkilötieto.

3. Avautuneessa asetusikkunassa voit määrittää 
henkilötietojen käytön tarkoituksen, sekä yksittäin 
jokaisen kategorian säilytyksen sekä tallennusjakson 
pituuden.   
 
   Kaikki tallennusjaksoa vanhemmat tiedot   
   poistetaan automaattisesti. Mikäli tallennusjak 
         soa ei ole määritetty, tietoja ei poisteta au  
         tomaattisesti.  
 
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen perus  
         teella määritellään pakolliset tallennettavat hen 
         kilötietojen kategoriat. Riippuen käsittelyn  
         tarkoituksesta voi käyttäjä valita myös vaihtoe 
         htoisia kategorioita käyttöön.

HUOM!

VINKKI
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Hallitse yrityksiä
Vasemman reunan päävalikon Yritykset-valikon alta voit 
hallita järjestelmäasiakkuudelle rekisteröityjä yrityksiä. 

Näin lisäät uuden yrityksen:

1. Valitse vasemman reunan valikosta Yritykset.

2. Valitse ylävalikosta Yritys -> Lisää.

3. Valitse yrityksen maa, ja syötä yrityksen Y-tunnus.

4. Klikkaa varmistukseksi Tarkista, onko yritys 
olemassa-painiketta. Mikäli yritystä ei löydy, voit 
luoda uuden yrityksen.

5. Syötä yrityksen nimi.

6. Samassa ikkunassa voit valita myös lisäasetukset 
yritykselle. Valitse tilanteen mukaiset asetukset 
yritykselle, jos yritys voi toimia työmaan pääurakoit-
sijana, henkilötietojen käsittelijänä tai jos yrityksen 
työntekijöiden pääsyä työmaalle ei voida estää. 

7. Viimeistele yrityksen luominen valitsemalla Luo 
yritys.  
 
 
   Valitsessasi yritykselle mahdollisuuden toimia   
         hen kilötietojen käsittelijänä työmaalla, tulee   
         yritys valittavaksi henkilötietojen käsittelijöiden    
         valintalistaan työmaalla.  
 
   Olemassa olevien yritysten oikeuksia voidaan  
          asettaa valitsemalla olemassa oleva yritys     
          listasta ja kaksoisklikkaamalla sen nimeä. Avau- 
          tuneesta ik kunasta voidaan määrittää oikeudet  
          työmaiden, pääsyn ja henkilötietojen käsittelyn  
          osalta.  
   

HUOM

VINKKI
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Perusta uusi työmaa
1. Valitse vasemman reunan valikosta Työmaat.

2. Valitse ylävalikosta Työmaa -> Uusi.

3. Täytä tähdellä merkityt pakolliset tiedot.

4. Valitse Seuraava.

5. Täytä seuraavalla sivulla työmaan yhteyshenkilön 
tiedot sekä työmaan osoite.

6. Täytä laskutus- ja maksutiedot, ja valitse 
Seuraava.

7. Lopuksi tulee työmaalle lisätä työmaan 
järjestelmävalvojat ja konfiguroijat.

8. Viimeistele työmaan perustaminen valitsemalla 
Luo työmaa.

 Työmaan järjestelmävalvojat ovat käyttäjiä 
 jotka voivat luoda, muokata ja poistaa 
 työntekijöitä työmaalla, sekä määrittää  
 näiden kulkuoikeuksia.

 Konfiguroijilla on oikeus lisätä laitteita, esim. 
 leimauspäätteitä ja portteja työmaalle,  
                 mutta he eivät voi nähdä tai käsitellä  
                 henkilötietoja. 

HUOM!

HUOM!
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Kopio työmaa
Halutessasi perustaa olemassa olevaa työmaata 
vastaavilla asetuksilla olevan työmaan järjest-
elmään, voit kopioida asetukset olemassa ole-
valta työmaalta.

1. Valitse listasta työmaa jonka haluat kopioida 
uudeksi, ja valitse ylävalikosta  
Työmaa -> Kopioi.

2. Täytä uuden työmaan perustiedot, yhteyshen-
kilön tiedot, laskutus- ja maksutiedot,  
ja valitse Seuraava.

3. Ennen työmaan viimeistelyä, voit valita mitkä 
tiedot toiselta työmaalta kopioidaan. Valitse  
haluamasi tiedot, ja viimeistele työmaan 
luonti 
valitsemalla Luo työmaa.

Työmaan arkistointi
1. Valitse työmaa jonka haluat arkistoida, ja valitse 

ylävalikosta Työmaa -> Arkistoi. 

2. Vahvista arkistointi valitsemalla Kyllä.

Työmaa on näin ollen arkistoitu. Siihen ei voida tehdä 
uusia tapahtumia tai liittää laitteita. Työmaan käynnissä 
ollessa kerätty tieto on kuitenkin tallennettuna ja  
siitä voidaan ajaa tarvittaessa raportteja.
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Raportit 
Mikäli raportoinnin pääkäyttäjä on aktivoinut järjestelmäasiakastasolle käytettäväksi raport-
teja, voidaan näitä raportteja ajaa vasemman alakulman valikon Raportit alta. 

1. Valitse vasemmasta alakulmasta Raportit.

2. Valitse minkä raportin haluat luoda.

3. Valitse miltä työmaalta haluat että raportti luodaan.

4. Valitse ajanjakso.

5. Lisää mahdollisia rajoituksia hakukenttien mukaisesti halutessasi. 

6. Valites miten haluat esittää raportin; Näytölle, Excel tai Excel 97-2003.

 Aikajakso voi olla korkeintaan yhden kuukauden ajalta. Halutessasi ajaa raportin  
                 esim. yhdeltä kvartaalilta, tulee sinun ajaa kolme raporttia. 

 Raportteja voidaan ajaa sekä aktiivisista sekä arkistoiduista työmaista. 

 

HUOM!

HUOM!


