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BYOD-info



MIKÄ ON BYOD? 

BYOD on toimintamalli, joka on yleistynyt niin yrityksissä 
kuin  oppilaitoksissakin. BYOD-kokonaisuuteen  kuuluu 
WLAN, tulostus, tietoturva,  sovellukset, virtualisointi,  
verkkoyhteydet, käyttäjähallinta, sähkönsaanti, tiedotus, 
tuki,koulutus jne.

Opiskelijoille BYOD tarkoittaa sitä, että  opiskeluun liittyvät työt 
tehdään pääasiassa omalla tietokoneella. SAMKin opiskelijoilta 
edellytetään oman tietokoneen käyttöä  opiskelussa.



BYOD KLINIKKA 

• BYOD-klinikka on SAMKin oma  
neuvontapalvelu, jossa opiskelijat neuvovat  
opiskelijoita BYOD- toimintamalliin liittyvissä
ongelmissa.

• 17.8-25.9.2020

• Ma-Pe klo 8-16
• Porissa Toni Parkkali

• Raumalla Nimesh Kasakarage



TIETOVERKOT

Koko kampus on oppimisympäristö, joten langaton verkko 
toimii hyvin kaikissa tiloissa.

Kaikilla kampuksilla toimii SAMK-STUDENT verkko, johon 
opiskelijat liittävät päätelaitteensa.

Windows 10 työasemalla verkkoon liittyminen tapahtuu 
SAMK-INFO verkon kautta ladattavalla apuohjelmalla. 

Mac- työasemat ja puhelimet voi yhdistää suoraan SAMK-
STUDENT verkkoon.



LAITESUOSITUKSET

Opintojen alkuun pääset olemassa olevalla toimivalla laitteella, 
mutta jos olet hankkimassa uutta laitetta niin ota huomioon 
seuraavat asiat.
• Windows 10 -käyttöjärjestelmä
• Vähintään 8 Gt keskusmuistia, tekniikan  

opiskelijoille suositellaan 16 Gt
• Suositellaan 3–4 v takuuta (harkitse esim. takuun  

pidennyksen hankintaa)
• Vähintään FullHD -tasoinen näyttö
• SSD -levylla ̈ 256Gt, tekniikan opiskelijoille  

suositellaan 512Gt tai suurempi.
• Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
• Integroitu kamera

Näiden suositusten mukaisella koneella opiskelu sujuu  kaikissa 
koulutusohjelmissa. Suurimmalle osalle riittää kevyempikin  
ratkaisu.



OHJELMISTOT

Osa opiskelussa käytettävistä  ohjelmistoista on sellaisia, että 
voit ladata ne omalle tietokoneellesi.

Latausohjeet löytyvät SAMKin BYOD- sivustolta. Kaikkia 
osoitteita ei tuolta löydy, näissä tapauksissa osoitteen antaa  
opintojakson opettaja.

Ne ohjelmistot joita ei voi asentaa omille koneille, asennetaan 
SAMKin IT-luokkiin.



TULOSTAMINEN
• BYOD-ympäristössä käytetään follow me – tulostusta, 
joka tarkoittaa että voit tulostaa omalta laitteeltasi ja 
hakea tulosteesi haluamaltasi laitteelta. 

• Tulostaminen onnistuu myös älypuhelimella, Mobility
Print sovelluksen avulla.

• BYOD-tulostuksen ohjeet löytyvät SAMKin BYOD-sivuilta.

• SAMK on jo pitkään vähentänyt tulostamisen määrää 
ja vain välttämätön materiaali tulostetaan paperille. 



TIETOTURVA
Opiskelijaetu

F-Secure tarjoaa opiskelijoille  tietoturvatuotteita
alennuksella. Olemassa olevat tuotteet ja hinnat Byod-info 
sivustolta kohdasta ohjelmistot.



MICROSOFT TUOTTEET
Käytössäsi ovat ilmaiset Microsoft365 – ohjelmistot, jotka 
voit joko asentaa omalle  koneellesi, tai käyttää palvelussa 
olevia Web-sovelluksia – tai sekä että.

Yhtäaikaisia aktiivisia laitteita max 5 kpl.

OneDrive for Business -tallennustila tiedostoillesi – voit  jakaa 
tiedostoja muille opiskelijoille tai opettajien kanssa.

Kirjaudu selaimella, tunnuksen saat heti opintojen alussa. 

Käyttäjätunnus on muotoa:  
etunimi.sukunimi@student.samk.fi, ja salasanana toimii 
SAMK-salasanasi.

TUOTTEIDEN UUDET NIMET:
Office365 - Microsoft365
Office365 ProPlus - Microsoft 365 Apps for Enterprise.

mailto:etunimi.sukunimi@student.samk.fi


PERINTEISET IT-LUOKAT
IT-luokissa on SAMKin tehotietokoneet, joihin on 
asennettu  sellaiset ohjelmistot, joita opiskelijat  eivät voi 
käyttää omilla koneillaan.

Dell Precision sarjan laitteet.

Porin kampuksella 4. 

Rauman kampuksilla 3.

Kankaanpäässä 1.



SAMK-TUNNUS

Tunnus muodostuu 7 numerosta.
2002xxx

Pysyy koko opintojen ajan samana.

www.samk.fi

Oikopolut 
Vaihda SAMK-tunnuksen salasana

http://www.samk.fi/
http://www.samk.fi/
http://www.samk.fi/
http://www.samk.fi/


SAMK HELPDESK

• Palvelupiste löytyy Porin kampukselta 1.kerros
• Avoinna arkisin klo 8-16

• Puh 044 710 3080



SERVICE DESK
• ServiceDesk on SAMKin sähköinen  
palveluportaali. Portaali on  
englanninkielinen, mutta voit kirjoittaa asiasi 
myös suomeksi ja suurin  osa sisällöstä on
suomennettu.

• ServiceDeskiin kirjaudutaan omalla  SAMK-
tunnuksella ja salasanalla.
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