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IEC SSO sisäänkirjautuminen 

Uusi IEC Collaboration platform tukee nk. SSO (single sign-on) -

sisäänkirjautumista. 

Kirjaudu sisään käyttäen sähköpostiosoitettasi* ja IEC Expert 

Management System:iin rekisteröimääsi salasanaa. 
*Myös EMS-käyttäjätunnuksella voi kirjautua (muotoa: fi-xxx-xxx). 

Merkitse valintaruutu hyväksyäksesi IEC Privacy Policy -

käytännöt.   

Oma näkymä - My Dashboard 

Järjestöt (Business Groups) (IEC, CENELEC, BEC, jne.) 

Näkemäsi laatikot riippuvat rooleistasi ja 

käyttöoikeuksista, joita sinulle on määritelty IEC Experts 

Management System:ssä (EMS). Jokaisesta laatikosta 

pääset järjestön niille työalueille, joille sinulle on 

myönnetty käyttöoikeus. 

Omat työalueet (My Workspaces)  
(TC, SC, WG, PT, MT jne.) 
Lista niistä työalueista, joihin sinulla on pääsy. 

Omat suosikit (My Favourites) 

Kun merkitset työalueen suosikiksi, se listataan tänne. 

Tallenna tänne ne työalueet, joita käytät säännöllisesti. 

Omat asetukset (My Settings) 

Muuta profiilikuvaasi, määritä omanäkymän laatikot, 

hallitse viikoittaisia ilmoitusviestejä ja tarkastele 

aktiivisuuttasi. 

 

Sivupalkki 

Kaikki oman näkymän laatikot on aina löydettävissä 

sivupalkista. 
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Yläpalkki 
Yläpalkissa ovat: 

 Search - Haku (vain työalueille) 

 Your profile – Oma profiili 
(omat asetukset ja uloskirjautuminen) 

 Pikalinkit Home - Koti | Favourites - Suosikit | 

Notifications - Ilmoitukset 

 

 

Työalueen löytäminen 

Yläpalkin haku 

Jos tiedät sen työalueen (ts. komitean, työryhmän) 

tunnuksen, jonka työalueelle haluat mennä, kirjoita 

se hakukenttään. 
(vain työalueille) 

 

 

Listaus 

 Järjestö (Business Group) (esim: IEC)  

Valitse järjestö, niin näet kaikki ne 

työalueet joihin sinulle on myönnetty 

käyttöoikeus. 

 

 Omat työalueet (My Workspaces) 

Työaluelistassa voit: 

A. Vaihtaa näkymää: LIST - LISTA | CARDS - KORTIT (vaihtoiset) 

B. Merkitä valintaruutun nähdäksesi myös lakkautetut työalueet (vaihtoehtoiset) 

C. Suodattaa listaa (valittavana vain listanäkymässä) 

D. Mennä alityöalueisiin (sub-workspaces) 

Lukumäärä ilmoittaa alityöalueiden määrän. Valitse oikealle osoittava nuoli lukumäärän vierestä 

(sekä lista- että korttinäkymässä) siirtyäksesi alemman tason työalueille. 

                             LIST - LISTA näkymä 

 

                           CARDS - KORTIT näkymä 

 

   

B 

D 

 
 

C 

D 

B 
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Suosikkityöalueet 
Kun olet haluamassasi työalueessa, valitse 

Favourite lisätäksesi työalueen omiin 

pikalinkkeihisi. 

Paina tätä lisätäksesi 

työalue omiin suosikkeihisi. 

 

Keltainen tähti ilmaisee, 

että työalue on omissa 

suosikeissasi. 
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Työalueen alityöalueet 

Päästäksesi haluamallesi työalueen alityöalueelle. 

 Valitse Sub-workspaces (alityöalue) 

ylävalikosta tai Sub-workspaces-laatikko 
Luku kertoo kuinka monta alityöaluetta työalueella on. 

 

Työalueen alityöalueella voit: 

A. Vaihtaa näkymää: ACTIVE - AKTIIVINEN |DISBANDED - LAKKAUTETTU (vaihtoehtoiset) 

B. Vaihtaa näkymää: LIST - LISTA | CARDS - KORTIT (vaihtoehtoiset) 

C. Suodattaa listaa 

D. Siirtyä edellen seuraavalle alityöalueelle 
Luku kertoo kuinka monta alityöaluetta on. Valitse oikealle osoittava nuoli luvun vierestä (sekä lista- että 

korttinäkymässä) siirtyäksesi seuraavalle alityöalueelle. 

                     LISTA näkymä - AKTIIVISET 

 

                     LISTA näkymä - LAKKAUTETUT 

  

                   KORTIT näkymä - AKTIIVISET 

 

                      KORTIT näkymä - LAKKAUTETUT 

 

A   B  A   B  

C  C  

D  

 

 

      A   B            A   B  

C  C  

D  
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Dokumentin etsintä 

Kun olet löytänyt työalueen, jossa etsimäsi 

dokumentit ovat, voit… 

 

 Valita Documents (dokumentit)-ylävalikosta tai  

Documents-laatikon 

Luku kertoo kuinka monta alityöaluetta työalueella on. 

 

 

 

 Valita hakemiston (folders) siirtyäksesi siihen 

hakemistoon, jossa etsimäsi dokumentti on 

 
A. VAALEA hakemistokuvake 

 (tyhjä - ei sisältöä) 

 
B. TUMMA hakemistokuvake 

 (sisältää tiedostoja/hakemistoja) 
 

 

 Valita toimintokuvakkeen tiedoston vierestä:  

 A. Tiedoston tiedot (tietosivu) 

 B. Tiedoston esikatselu 

 C. Tiedoston lataus 

 
D. Näytä/aloita tiedostoon 

liittyvä(t) keskustelu(t) 

  
 

 

  

 

 

 

 

A VAALEA KUVAKE (TYHJÄ) 

B TUMMA KUVAKE (SISÄLTÖÄ) 
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Dokumentin tiedot 

Etsi se työalue ja kansio, jossa sijaitsee dokumentti, 

jonka tietoja haluat tarkastella. 

 Paina Info-kuvaketta haluamasi dokumentin 

vieressä olevassa toimintosarakkeessa 

 Tiedoston tiedot (tietosivu) 
 

 

 

Dokumentin tietosivulla voit: 

A. Ladata tiedoston 

B. Muuttaa dokumentin otsikkoa ja kuvausta 
(vain dokumentin omistaja ja muokkaaja) 

C. Kopioida dokumentin linkin leikepöydälle 
(saat suoran linkin dokumenttiin)  

 

D. Näyttää tai aloittaa keskustelun 

dokumentista 

E. Esikatsella tiedostoa 

 

  

 

A LATAA 

C KOPIOI LINKKI 

E ESIKATSELU 

D KESKUSTELU 

B MUUTA OTSIKKO 
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Dokumentin esikatselu 

Etsi se työalue ja kansio, jossa sijaitsee dokumentti, 

jota haluat esikatsella. 

 Paina Esikatsele-kuvaketta (silmä) haluamasi 

dokumentin toimintosarakkeessa 

 Esikatsele tiedosto 
 

 

Voit myös esikatsella dokumenttia tiedoston tietosivulla 

painamalla Preview File 

 

a) Esikatseluikkuna avautuu 

Esikatselu on saatavilla:  

A. Kuvatiedostoille (JPG, GIF, PNG) 

B. Adobe PDF dokumenteille 

C. Microsoft Office dokumenteille  

(Word, Excel ja PowerPoint) 

D. Videotiedostoille (MP4) 

b) Paina “X” sulkeaksesi esikatseluikkunan 

 

A Kuva (JPG, GIF, PNG) 

 

B Adobe PDF 

 

C Word 

 

C Excel 

 

C PowerPoint 

 

D Video (MP4) 
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Dokumenttikeskustelut 

Etsi se työalue ja kansio jossa sijaitsee dokumentti josta haluat keskustella. 

Dokumenttikeskustelu mahdollistaa keskustelut tietystä yksittäisestä dokumentista. 

Jos haluat aloittaa keskustelun joka koskee useita dokumentteja, mene Discussions-valikkoon, aloita uusi 

yleinen keskustelu ja liitä keskusteluun kaikki ne dokumentit, joita keskustelu koskee. 

 Paina Keskustelu-kuvaketta (puhekupla) 

haluamasi dokumentin toimintosarakkeessa 

 
Tiedoston Keskustelu(t) 

Luku kertoo dokumentteja koskevien keskustelujen 

määrän. 

 

  Dokumentin tietosivu avautuu DISCUSSIONS 

(keskustelut)-välilehteen 

 

  Aloittaakseni uuden keskustelun, paina  

New Topic-nappia 

 

A. Kirjoita keskustelun aihe (subject) 

(pakollinen) 

B. Kirjoita keskustelun teksti (pakollinen) 
(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

C. Liitä dokumentit (valinnainen) 

D. Paina Create Topic-nappia 

  

B 

 

 UUSI KESKUSTELU 

 

A 

C 

D 
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 Osallistuaksesi olemassa olevaan keskusteluun, 

valitse keskustelu listalta ja paina keskustelun 

aihetta (topic) 

 

 Paina reply-nappia 

 

 

A. Kirjoita vastauksesi (pakollinen) 
(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

B. Liitä dokumentit (valinnainen) 

C. Paina reply-nappia 

 
 

 

 

 Paina back to topics-nappia palataksesi 

keskustelulistaan 

 Paina Notify-nappia lähettääksesi 

ilmoitusviestejä (valinnainen) 

 

 

 

 

 KESKUSTELU 

Bl 

C 

 

A 
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Dokumenttikansion luominen 

Etsi työalue ja sieltä kansio, johon haluat luoda uuden kansion. 

 

 Paina työkalupalkissa New Folder-nappia 

 

 

 Kirjoita uuden kansion nimi (folder name) 

 Paina Submit-nappia 
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Dokumenttikansion nimen muuttaminen 

Etsi työalue ja kansio, jonka nimen haluat muuttaa. 

HUOM: Vain työalueen omistajat ja muokkaajat voivat muuttaa kansioiden nimiä. 

 

 Paina Muuta kansion nimeä-kuvaketta (kynä) 

sen dokumenttikansion toimintosarakkeessa 

jonka nimeä haluat muuttaa 

 Muuta kansion nimeä 
 

 

 Kirjoita kansion uusi nimi 

3. Paina Update-nappia 
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Dokumenttikansion sijainnin muuttaminen 

Etsi työalue ja kansio, jonka sijainnin haluat muuttaa. 

HUOM: Vain työalueen omistajat ja muokkaajat voivat muuttaa dokumenttikansioiden sijaintia. 

 

 Paina Siirrä kansio-kuvaketta (nuoli oikealle) sen 

kansion toimintosarakkeessa jonka sijaintia 

haluat muuttaa 

 Siirrä kansio 
  

 Valitse oikealla näkyvästä kansiolistasta se 

kansio johon haluat kansion siirtää 

 Paina Move-nappia 
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Dokumenttikansion poistaminen 

Etsi työalue ja kansio, jonka haluat poistaa. 

HUOM: Vain työalueen omistajat ja muokkaajat voivat poistaa dokumenttikansioita. 

 

 Paina Poista kansio-kuvaketta (roskakori) sen 

kansion toimintosarakkeessa jonka haluat 

poistaa 

 Poista kansio 
  

 Vahvistaaksesi kansion poiston paina Delete-

nappia varmistusikkunassa 
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Uuden dokumentin luominen (online tiedosto) 

Etsi työalue ja kansio, jonne haluat luoda uuden 

dokumentin. 

 Paina työkalupalkissa New File-nappia 

 

 

 Kirjoita dokumentin nimi (title) 

 Kirjoita dokumentin teksti 
(käytä haluamiasi html-muotoiluja)  

 

 Tekstin syöttöikkunassa… 

A. Paina Preview-nappia nähdäksesi miltä 

kirjoittamasi sisältö näyttää 

B. Paina Save & Close-nappia kun olet valmis 

tallentamaan dokumentin  

 Esikatseluikkunassa… 

A. Paina Save & Close-nappia jos olet sisältöön 

tyytyväinen ja haluat tallentaa sen 

B. Paina Edit-nappia jatkaaksesi dokumentin 

kirjoittamista  

  

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Dokumentin lataaminen 

järjestelmään (upload) 

 Etsi työalue ja kansio, johon dokumentti 

tallennetaan. 

 Selaa dokumenttikansioita etsiäksesi alikansio 

 Vaihtoehtoisesti:  

Paina New Folder-nappia luodaksesi uuden 

kansion  

 Paina työvaluvalikossa Upload-nappia 

 

 

 Valitse ladattavat tiedostot siirtämällä ne 

hiirellä Drag & Drop-alueen päälle tai etsimällä 

ne select file(s)-napista avautuvasta 

listauksesta 

 

 

 Kun tiedostot on ladattu järjestelmään paina 

Describe-nappia kirjoittaaksesi dokumentin 

sisältötietoja 

 

 

 Kirjoita otsikko (title) (pakollinen)  

ja kuvaus (description) (vapaaehtoinen) 

Paina Next lisätäksesi metatietoja muihin tiedostoihin 

 Paina Finish, kun olet syöttänyt kaikkien 

tiedostojen metatiedot 

 

 uusi kansio 
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 Paina Notify lähettääksesi viesti (vapaaehtoinen) 
 

 

Dokumentin lataaminen 

järjestelmästä (download) 

Etsi työalue ja kansio, jossa on dokumentti jonka 

haluat ladata. 

Yksittäisen tiedoston lataaminen  

 

Paina Lataa tiedosto-kuvaketta sen tiedoston 

toimintosarakkeessa jonka haluat ladata. 

 Lataa tiedosto 
 

 

 

Voi myös ladata tiedoston tietosivulta painamalla Download 

File-nappia. 
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Useamman tiedoston lataaminen  

 Merkitse niiden tiedostojen kohdalla oleva 

valintaruutu, jotka haluat ladata 

Painamalla listauksen otsikon valintaruutua saat valittua 

kaikki kansiossa olevat tiedostot. Huom: Alikansiot eivät 

sisälly valintaan. 

 

 
 

 Paina työkaluvalikosta Download-nappia 

Voit käyttää myös pyöreää vihreää 

latausnappia näytön oikeassa alareunassa 

Valituista tiedostoista luodaan  

zip-tiedosto 
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Dokumentin nimen ja/tai kuvauksen muokkaaminen 

Etsi työalue ja kansio, jonka nimeä ja/tai kuvausta haluat muokata. 

HUOM: Vain omistajat ja muokkaajat voivat muokata dokumentin nimetä ja/tai kuvausta. Tiedoston 

nimeä ei voi vaihtaa. 

 

 Paina Tiedoston tiedot-kuvaketta sen tiedoston 

toimintosarakkeessa, jonka otsikkoa ja/tai 

kuvausta haluat muokata 

 Tiedoston tiedot (tietosivu) 
 

 

 Tietosivulla paina Muokkaa-kuvaketta (kynä) 

otsikon vieressä 

 Muokkaa  
 

 

 Muokkaa otsikkoa ja/tai kuvausta 

 Paina Finish-nappia 
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Dokumenttien siirtäminen 

Etsi työalue ja kansio, jossa siirrettävä dokumentti on. 

HUOM: Vain omistajat ja muokkaajat voivat siirtää dokumentteja. 

 Merkitse sen tiedoston (niiden tiedostojen) 

kohdalla oleva valintaruutu, jonka haluat siirtää 

Painamalla listauksen otsikon valintaruutua saat valittua 

kaikki kansiossa olevat tiedostot. Huom: Alikansiot eivät 

sisälly valintaan. 

 

 Paina työkaluvalikosta Move-nappia 

Voit käyttää myös pyöreää vihreää 

siirtonappia (oikealle osoittava nuoli) 

näytön oikeassa alanurkassa  

 
 

Tiedoston siirtoikkunassa (Move Files) näet 

A. Vasemmalla siirrettävät tiedostot 

B. Oikealla työalueen kansiorakenteen 

 Valitse kansiorakenteesta se kansio, johon haluat 

tiedoston siirtää 

 

 

 

 

 

 

A SIIRRETTÄVÄT TIEDOSTOT B KANSIORAKENNE 
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 Kun olet löytänyt oikean kansion paina Move-

nappia 

 

Dokumentin poistaminen 

Etsi työalue ja kansio, jossa poistettava dokumentti 

on. 

 Merkitse poistettavan tiedoston (poistettavien 

tiedostojen) kohdalla oleva valintaruutu 

 

Painamalla listauksen otsikon valintaruutua saat valittua 

kaikki kansiossa olevat tiedostot. Huom: Alikansiot eivät 

sisälly valintaan. 

 

 

 Paina työkalupalkissa Delete-nappia  
(vain omistajat ja muokkaajat) 

Voita käyttää myös pyöreää punaista 

poistonappia (roskakorikuvake) näytön 

oikeassa alareunassa 
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Ilmoitusviestin lähettäminen 

Etsi työalue ja kansio, jossa on se dokumentti (dokumentit), joista haluat lähettää ilmoitusviestin. 

 Merkitse sen tiedoston (tiedostojen) kohdalla 

oleva valintaruutu, josta haluat lähettää 

ilmoitusviestin 

Painamalla listauksen otsikon valintaruutua saat valittua 

kaikki kansiossa olevat tiedostot. Huom: Alikansiot eivät 

sisälly valintaan. 

 

 

 Paina työkalupalkista Notify-nappia 

Voit käyttää myös pyöreää vihreää 

ilmoitusnappia (lippukuvake) näytön 

oikeassa alareunassa 
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A. Kirjoita ilmoituksen otsikko (subject) 

(pakollinen) 

B. Kirjoita ilmoituksen teksti (pakollinen)  
(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

C. Valitset ryhmä (List groups) (tai kirjoita 

ryhmän tunnus), jolle haluat ilmoituksen 

lähettää 
(luku ilmoittaa vastaanottajien lukumäärän) 

D. Dokumentti, jonka ensimmäisenä valitsit, on 

automaattisesti liitetty ilmoitusviestiin 
Jos haluat, voit liittää muita dokumentteja viestiin 

painamalla Attach Documents-nappia.  

(luku ilmoittaa liitetiedostojen lukumäärän) 

E. Paina Send Notification-nappia 
(luku ilmoittaa vastaanottajien lukumäärän) 

 

  

B 

C 

A 

D 

E 
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Dokumentin liittäminen (keskusteluun tai ilmoitukseen) 

Dokumentteja voi liittää sekä keskusteluihin että ilmoitusviesteihin. Molemmissa tapauksissä liittäminen 

tapahtuu samalla tavalla. 

 Joko keskustelussa (uusi keskustelu tai vastaus) tai ilmoitusviestissä…  
paina Attach documents-nappia 

                                 Keskustelut 

 

                                Ilmoitusviestit 

 

 Paina vihreää +-merkkiä sen dokumentin 

kohdalla, jonka haluat liittää 

HUOM: Voit lisätä tiedostoja eri kansioista etsimälle ne 

 

 Tiedostot lisätään koriin 
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 Jos haluat poistaa tiedostoja korista, paina “x” 
poistettavan tiedoston kohdalla 

 

 Kun haluamasi tiedoston on valittu, paina 

Confirm-nappia 

Palaat siihen keskusteluun tai ilmoitusviestiin, johon olet 

tiedostot liittänyt. 

  

 

Lukumäärä Attach documents-napissa kertoo liitettyjen tiedostojen lukumäärän. 

                              Keskustelut 

  

                                    Ilmoitusviestit 
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Keskustelun etsiminen 

Etsi työalue, jossa etsimäsi keskustelu sijaitsee. 

 Paina Discussions-välilehteä  

tai Discussions-laatikkoa 
Luku osoittaa olemassa olevien keskustelujen määrän. 

 

 

 Vaihda näyttöä / Suodata keskustelulistaa 

Keskustelulistassa voit: 

A. Vaihtaa näyttöä: ALL - KAIKKI | LEGACY - 

VANHAT | DOCUMENTS - DOKUMENTIT 

 Aiemmasta Collaboration Tool-

sovelluksesta tuodut keskustelut on 

merkitty tunnuksella  LEGACY  

 Tiettyä dokumenttia koskevat keskustelut 

on merkitty tunnuksella  DOCUMENTS  

B. Suodattaa listaa (etsii työalueen nimistä ja 

sisällöstä) 

 

 

 

Uuden keskustelun 

aloittaminen 

Etsi työalue, jonne haluat luoda uuden keskustelun, 

ja siirry discussion-välilehdelle. 

 Paina työkaluvalikossa New Topic-nappia 

Voit käyttää myös sinistä pyöreää uuden 

keskustelun aloitusnappia (kynän kuva) 

näytön oikeassa alareunassa 
 

 

 

 

 A  

B  
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A. Kirjoita keskustelun aihe - subject 

(pakollinen) 

(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

B. Kirjoita keskustelun teksti (pakollinen) 

(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

C. Liitä keskusteluun dokumentteja 

(valinnainen) 

D. Paina Create Topic-nappia  

  

B 

C 

D 

A 
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Keskusteluun vastaaminen 

Etsi työalue, jossa sijaitsee keskustelu, johon haluat 

osallistua, ja siirry discussion-välilehdelle. 

 Paina topic (otsikko) keskustelulistassa 

 

 

 Paina Reply-nappia 

 

 

A. Kirjoita vastauksesi teksti (pakollinen) 

(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

B. Liitä vastaukseesi dokumentteja 

(valinnainen)  

C. Paina Reply-nappia 

 
 

  

 

 

A 

B 

C 
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Keskustelujen ilmoitusviesti 

Etsi työalue, jossa sijaitsee se keskustelu, josta 

haluat lähettää ilmoitusviestin, ja siirry discussion-

välilehdelle. 

 Paina topic (otsikko) keskustelulistassa 

 

 

 Paina Notify-nappia 

  

A. Kirjoita ilmoitusviestin otsikko (subject) 

(pakollinen) 

B. Kirjoita ilmoitusviestin teksti (pakollinen) 

(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

C. Valiste ryhmä (list group) (tai kirjoita ryhmän 

tunnus) jolle haluat ilmoituksen lähettää 

 

 

D. Liitä dokumentit (valinnainen) 

E. Paina Send Notification-nappia 

(luku osoittaa vastaanottajien määrän) 

 

 

  

D E 

 

 

B 

C 

A 
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Jäsenen etsiminen 

Etsi työalue, johon etsimäsi jäsen kuuluu. 

 Paina Members-välilehteä  

tai Members-laatikkoa 
Luku osoittaa työalueeseen ja alityöalueisiin kuuluvien 

jäsenten määrän. 

 

 

 Käytä filters-toimintoa työkalupalkissa listan 

suodattamiseen 

Voit suodattaa listaa: 

A. Ryhmien mukaan  
(työalue tai alityöalue) 

B. Roolin mukaan 
(sihteeri, puheenjohtaja, kokoonkutsuja jne.) 

C. Kansalliskomitean (NC)/Organisaation 

mukaan 

 Merkitse ryhmän kohdalla oleva valintaruutu 

                                       Ryhmät 

 

                                    Roolit 

 

                        Kansalliskomitea/Organisaatio 

 

 

 

B  

  

 
A  

 

 

C  

 



IEC Collaboration Platform Käyttöohje – versio 1.0 (en versio 1.2) Sivu 31 / 32 

Voit myös kirjoittaa nimen hakukenttään 

etsiäksesi suoraan henkilön nimellä. 
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Ilmoitusviestin 

lähettäminen jäsenille 

Mene työalueelle, jonka jäsenille haluat lähettää 

viestin. 

 Käytä Filter-toimintoa hakeaksesi jäseniä  
(ryhmät, roolit, kansalliskomiteat, organisaatiot, 

tekstihaku) 

 

 

 Merkitse sen jäsenen tai niiden jäsenien kohdalla 

oleva valintaruutu, jolle tai joille haluat lähettää 

viestin 

Painamalla listauksen otsikon valintaruutua saat valittua 

kaikki listalla näkyvät jäsenet. 

A. Voit myös muuttaa näkymää nähdäksesi  

ALL (kaikki) tai SELECTED (valitut) jäsenet 

(vaihtoehtoiset) 

 

 

 Paina työkalupalkissa Notify-nappia 

Luku kertoo kuinka monta jäsentä olet valinnut 

ilmoitusviestin saajaksi. 

Voit käyttää myös vihreää pyöreää NOTIFY 

kuvaketta (lippukuvake) näytön oikeassa 

alareunassa 

 

A. Kirjoita ilmoitusviestin aihe - subject  

(pakollinen) 

B. Kirjoita viestin teksti (pakollinen)  
(käytä haluamiasi html-muotoiluja) 

C. Tarkista vastaanottajat (esitäytetty) 
(luku osoittaa vastaanottajien määrän) 

D. Liitä dokumentit (valinnainen) 

E. Paina Send Notification-nappia 
(luku osoittaa vastaanottajien määrän) 

 

 

 

 

 

B 

C 

A 

E 

D 

A 


